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Η παρούσα διπλωματική εργασία ,η οποία έγινε στα πλαίσια του 

Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος στην Οργάνωση και 

Διοίκηση των επιχειρήσεων , διαπραγματεύεται την διαχείριση της 

αποθεματικής πολιτικής της εταιρείας ΠΟΥΛΙ ΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ. 

Αναλυτικά περιλαμβάνει τα εξής:

Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μια εκτενή αναφορά στα διάφορα μοντέλα 

διαχείρισης αποθεμάτων ,έτσι όπως περιγράφονται στη διεθνή αρθρογραφία. 

Ειδικά αναφερόμαστε στο JUST IN TIME ,ένα μοντέλο διαχείρισης 

αποθεμάτων το οποίο σημειώνει μεγάλη επιτυχία τα τελευταία χρόνια.

Στο δεύτερο κεφάλαιο κάνουμε μια σύντομη περιγραφή της εταιρείας που 

πρόκειται να μελετήσουμε, δίνοντας κάποια βασικά χαρακτηριστικά της ,έτσι 

ώστε να είναι ο αναγνώστης εξοικειωμένος με την φύση του αντικειμένου.

Στο τρίτο κεφάλαιο αναφερόμαστε στο μοντέλο της διαχείρισης των 

αποθεμάτων που χρησιμοποιεί η συγκεκριμένη εταιρεία. Υπάρχει αναλυτική 

περιγραφή αυτού καθώς και κριτική και προτάσεις για την βελτίωση αυτού.

Στο τέταρτο κεφάλαιο προχωράμε σε μια αναλυτική σύγκριση των βασικών 

χρηματοοικονομικών δεικτών των τριών μεγαλύτερων εταιρειών του κλάδου 

της πληροφορικής με βάση τα ισολογιστικά στοιχεία που δημοσίευσαν οι 

εταιρείες τα 3 τελευταία χρόνια. Κατόπιν γίνεται μια σύγκριση των εταιρειών 

πάνω σε αυτούς τους δείκτες.

Τέλος στο πέμπτο κεφάλαιο βγάζουμε τα τελικά συμπεράσματα, όπως 

προκύπτουν από τα προηγούμενα 2 κεφάλαια , και κάνουμε τις τελικές μας 

προτάσεις για την βελτίωση της πολιτικής διαχείρισης των αποθεμάτων.
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εταιρείας και τη επαφή με το κατάλληλο προσωπικό ,έτσι ώστε να βοηθηθώ 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στα πλαίσια της παρούσας διπλωματικής εργασίας θα ασχοληθούμε με την διαχείριση 

των αποθεμάτων της εταιρείας πληροφορικής Πουλιάδης και Συνεργάτες. Θα 

ξεκινήσουμε την διπλωματική παρέχοντας στο πρώτο κεφάλαιο της έννοια του 

κεφαλαίου κινήσεως μιας και τα αποθέματα στα οποία θα κάνουμε αργότερα εκτενή 

αναφορά είναι μέρος του συνολικού κεφαλαίου κινήσεως. Στο δεύτερο κεφάλαιο της 

διπλωματικής εργασίας θα ασχοληθούμε με τις τεχνικές διαχείρισης των αποθεμάτων, 

κάνοντας εκτενή αναφορά στα μοντέλα τα οποία περιγράφει η βιβλιογραφία. Σκοπός 

αυτού του κεφαλαίου είναι να αναπτύξουμε όλο εκείνο το κατάλληλο θεωρητικό 

υπόβαθρο το οποίο θα χρειαστούμε αργότερα στην μελέτη της εταιρείας Πουλιάδης 

και Συνεργάτες. Θα αναφέρουμε τα χαρακτηριστικά κάποιων μεθόδων, θα τις 

συγκρίνουμε και θα βγάλουμε χρήσιμα συμπεράσματα για τα πλεονεκτήματα και τα 

μειονεκτήματα της κάθε μιας , καθώς και τα πεδία στα οποία μπορούν να 

εφαρμοστούν. Θα επικεντρωθούμε κυρίως στο JIT και στο EOQ που είναι και τα δυο 

ποιο συνηθισμένα μοντέλα τα οποία χρησιμοποιούνται στην διαχείριση των 

αποθεμάτων και θα αναλύσουμε την βασική φιλοσοφία του καθενός καθώς και τα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που τα προσδιορίζουν.

Στο τρίτο κεφάλαιο θα δώσουμε το προφίλ και την ταυτότητα της εταιρείας. Ποια 

είναι ,που δραστηριοποιείται ,ποια είναι η θέση της στην αγορά καθώς και σημαντικά 

ιστορικά στοιχεία της εταιρείας θα παρατεθούν στο συγκεκριμένο κεφάλαιο για να 

έχουμε μια εικόνα της φύσης της εταιρείας.

Στο τέταρτο κεφάλαιο θα ασχοληθούμε με τη μελέτη της διαχείρισης των 

αποθεμάτων της εταιρείας. Η εταιρεία βρίσκεται σε μια περίοδο αναδιοργάνωσης με 

την εφαρμογή νέων συστημάτων διαχείρισης των αποθεμάτων. Θα περιγράφουμε 

λοιπόν το υπάρχων σύστημα της διαχείρισης καθώς και αυτό το οποίο θα εφαρμοστεί 

σε σύντομο χρονικό διάστημα. Η εφαρμογή των νέων αυτών συστημάτων επηρεάζει 

και άλλους τομείς της επιχειρήσεις. Θα δώσουμε αναλυτικά όλες στις αλλαγές που 

συνδέονται με αυτές τις αποφάσεις της επιχείρησης καθώς και το πώς επηρεάζονται 

οι λειτουργίες της εταιρείας

Τέλος στο πέμπτο κεφάλαιο θα δώσουμε τα αποτελέσματα αυτών των αλλαγών ,όπως 

αυτά παρατηρήθηκαν από τους πρώτους μήνες εφαρμογής των νέων συστημάτων 

καθώς και τα αποτελέσματα που αναμένει η εταιρεία στο προσεχές μέλλον. Τα

1



συμπεράσματα αυτά έγιναν κατόπιν συζητήσεων με τα ανώτερα διοικητικά στελέχη 

της εταιρείας και επιβεβαιώθηκαν με βάση πληροφορίες από τα δεδομένα που 

συλλέγει η εταιρεία στις βάσεις δεδομένων της .
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

1 Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΩΣ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

ΚΙΝΗΣΕΩΣ

1.1 ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΕΩΣ

Στα πλαίσια του βραχυχρόνιου χρηματοοικονομικού σχεδιασμού και των 

βραχυχρόνιων χρηματοοικονομικών αποφάσεων θα ασχοληθούμε με την σημασία 

που διαδραματίζει η μελέτη του κεφαλαίου κινήσεως για το καθορισμό των 

απαραίτητων βραχυχρόνιων χρηματοδοτικών αποφάσεων.

Σαν κεφάλαιο κινήσεως ορίζουμε το κεφάλαιο εκείνο το οποίο είναι απαραίτητο 

για να λειτουργήσει μια επιχείρηση ,και αποτελείται από τα βραχυπρόθεσμα 

περιουσιακά στοιχεία, αυτά που μπορούν εύκολα να μετατραπούν σε ρευστά μέσα 

στην διάρκεια ενός έτους. Σαν καθαρό κεφάλαιο κινήσεως ονομάζουμε την 

διαφορά μεταξύ των κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων και των 

βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων. Στα κυκλοφορούντο περιουσιακά στοιχεία 

περιλαμβάνονται τα αποθέματα, οι απαιτήσεις , τα χρεόγραφα και τα ρευστά 

διαθέσιμα

Το κεφάλαιο κινήσεως μπορούμε να το χωρίσουμε σε δυο μέρη. Στο μόνιμο 

κεφάλαιο κινήσεως το οποίο είναι εκείνο το μέρος του κυκλοφορούντος 

ενεργητικού και των βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων το οποίο παραμένει σταθερό 

κατά την διάρκεια του έτους και στο μεταβλητό κεφάλαιο κινήσεως το οποίο 

εξαρτάται από την εποχικότητα.

Στο σύγχρονο και ανταγωνιστικό περιβάλλον που δραστηριοποιούνται οι 

επιχειρήσεις , η μελέτη του κεφαλαίου κινήσεως είναι ιδιαίτερα σημαντική. Σε μια 

επιχείρηση για να μπορέσουμε να μεγιστοποιήσουμε τα κέρδη και την αποδοτικότητα 

της , θα πρέπει όλα τα περιουσιακά μας στοιχεία να χρησιμοποιούνται 

αποτελεσματικά , με το χαμηλότερο δυνατό κόστος.
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Εάν είχαμε ένα κόσμο τέλειας αγοράς, τότε θα είχαμε 100% βεβαιότητα καθώς και 

μηδενικό κόστος διαμεσολάβησης και πληροφόρησης . Κάτω από αυτές τις συνθήκες 

,δεν θα υπήρχαν πλεονεκτήματα για να επενδύσουμε ή για να χρηματοδοτήσουμε 

βραχυπρόθεσμα επενδυτικά σχέδια.

Στον πραγματικό κόσμο στον οποίο ζούμε ,οι αγορές δεν είναι τέλειες ,υπάρχει 

αβεβαιότητα , το κόστος της πληροφόρησης είναι υψηλό και η πληροφόρηση δεν 

είναι προσβάσιμη από όλους . Για τη αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων οι 

επιχειρήσεις υιοθετούν διάφορες στρατηγικές , όπως για παράδειγμα για το κεφάλαιο 

κινήσεως , με σκοπό να αποκτήσουν κάποιο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Τέτοιες 

στρατηγικές μπορεί να είναι:

• Να έχει επιπλέον ρευστά διαθέσιμα από τις τρέχουσες ανάγκες.

• Να έχει αποθέματα διαπραγματεύσιμων χρεογράφων.

• Να έχει κανονίσει την ύπαρξη διαθέσιμων βραχυπρόθεσμων δανειακών 

κεφαλαίων.

Θα πρέπει λοιπόν ο υπεύθυνος της χρηματοοικονομικής λειτουργίας της επιχείρησης 

να αποφασίσει για το πιο πρέπει να είναι το ύψος των μετρητών, καθώς και το ύψος 

των υπόλοιπων ρευστοποιήσιμων περιουσιακών στοιχείων όπως αυτό των 

απαιτήσεων ,των χρεογράφων και τέλος αυτό των αποθεμάτων.

Η σωστή διαχείριση λοιπόν του κεφαλαίου κινήσεως είναι απαραίτητη γιατί:

• Προσφέρει στην επιχείρηση ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

• Προσφέρει μείωση του κόστους κεφαλαίων με την παρακολούθηση της 

κίνησης των επιτοκίων

• Βοηθά στην αντιμετώπιση και την αντιστάθμιση του κινδύνου.

Σημαντικό ρόλο για την ομαλή λειτουργία της επιχείρησης διαδραματίζει ο 

προσδιορισμός του κατάλληλου ύψους του κεφαλαίου κινήσεως. Και εάν για το 

μόνιμο κεφάλαιο κίνησης η επιχείρηση μπορεί να προβλέψει με αρκετή ασφάλεια το 

ύψος του, για το μεταβλητό κεφάλαιο κίνησης το πρόβλημα της πρόβλεψης είναι 

μεγαλύτερο και υπάρχουν πολλοί παράγοντες οι οποίοι μπορεί να επηρεάσουν τις 

αποφάσεις μας.

Οι παράγοντες αυτοί μπορεί να είναι:

• Ο όγκος των πωλήσεων: τα στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού είναι 

άμεσα συνδεδεμένα με τις πωλήσεις. Μια αύξηση λοιπόν των πωλήσεων θα
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οδηγήσει σε μια αύξηση του κυκλοφορούντος ενεργητικού με σκοπό να 

υποστηρίξει τις νέες πωλήσεις και κατά συνέπεια θα έχουμε και μια αύξηση 

του κεφαλαίου κινήσεως.

• Εποχικότητα: εάν έχουμε μια μεταβολή των πωλήσεων εξαιτίας κάποιων 

εποχικών ή κυκλικών μεταβολών, θα συνοδευτεί και από μια αντίστοιχη 

μεταβολή του κεφαλαίου κινήσεως.

• Τεχνολογική ανάπτυξη: η μεγάλη τεχνολογική ανάπτυξη βελτιώνει τον 

χρόνο παραγωγής και την παραγωγικότητα και έτσι χρειάζονται νέες πρώτες 

ύλες ,τεχνολογικά προηγμένες για να παραχθούν τα νέα προϊόντα.

• Φιλοσοφία της διοίκησης: οι διάφορες στρατηγικές και πολιτικές που 

υιοθετεί μια επιχείρηση ,έχουν επίδραση και στο κεφάλαιο κινήσεως. Το τι 

πιστωτική πολιτική θέλει να ακολουθήσει μια επιχείρηση, για παράδειγμα, 

επηρεάζει το ύψος των απαιτήσεων της.

• Το μέγεθος της επιχείρησης: καθώς αυξάνεται το μέγεθος της επιχείρησης , 

τόσο λιγότερο κεφάλαιο κινήσεως έχει ανάγκη ,λόγω του ότι έχει 

περισσότερες πηγές κεφαλαίων διαθέσιμες.

• Οι δραστηριότητες της επιχείρησης: ανάλογα με το είδος της επιχείρησης 

προσδιορίζουμε τις απαιτήσεις σε κεφάλαιο κινήσεως. Μια επιχείρηση 

παροχής υπηρεσιών , είναι λογικό να μην έχει την ανάγκη διατήρησης 

αποθεμάτων.

• Διαθεσιμότητα πίστωσης: όσο πιο εύκολη είναι η πρόσβαση της επιχείρησης 

σε διάφορες χρηματοδοτικές πηγές , τόσο λιγότερο κεφάλαιο κίνησης είναι 

ανάγκη να έχει.

• Συμπεριφορά απέναντι στα κέρδη: εάν η εταιρεία επιθυμεί περισσότερα 

κέρδη ,τότε θα πρέπει να αποδεχτεί μεγαλύτερο επίπεδο κινδύνου 

διατηρώντας μικρότερο κεφάλαιο κινήσεως και επενδύοντας τα αντίστοιχα 

ποσά σε επενδύσεις μεγαλύτερης κερδοφορίας.

• Συμπεριφορά απέναντι στο κίνδυνο: το τι επίπεδο κινδύνου είναι αποδεκτό 

από την εταιρεία καθορίζει και το ύψος του κεφαλαίου κινήσεως. Μικρό 

επίπεδο κινδύνου ισοδυναμεί με μεγαλύτερη δέσμευση επενδύσεων σε 

κεφάλαιο κινήσεως ,ενώ μεγάλο επίπεδο κινδύνου σε μικρότερη δέσμευση 

επενδύσεων σε κεφάλαιο κινήσεως.
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Η επιχείρηση μπορεί να συναντήσει πολλούς κινδύνους εάν δεν καταλήξει στο 

προσδιορισμό του άριστου μίγματος κεφαλαίου κινήσεως. Μερικοί από αυτούς τους 

κινδύνους είναι και οι παρακάτω:

• Ανεπαρκή ρευστά διαθέσιμα: εάν τα επίπεδα των μετρητών που έχει η 

εταιρεία δεν είναι αρκετά μπορεί να μην μπορέσει να καλύψει τις τρέχουσες 

ανάγκες της ή και ακόμη να χάσει κάποιες επενδυτικές ευκαιρίες.

• Ανεπαρκή πίστωση: η επιχείρηση θα πρέπει να έχει την δυνατότητα να 

μπορεί να πιστώνει τους πελάτες ,μιας και οι περισσότερες αγορές γίνονται με 

πίστωση ,ειδάλλως θα οδηγηθεί σε απώλειες πελατών.

• Ανεπαρκή αποθέματα: θα πρέπει να υπάρχει ένας κατάλληλος σχεδιασμός 

για το ύψος των αποθεμάτων που χρειάζεται ,έτσι ώστε να μην διακόπτεται η 

παραγωγική διαδικασία αλλά και να μην συγκεντρώνει τεράστια αποθέματα 

τα οποία μπορούν γρήγορα να απαξιωθούν.

• Υψηλά ποσά σε λογαριασμούς πληρωτέους: επειδή η επιχείρηση αγοράζει 

συνήθως με πίστωση θα πρέπει να μην χρεώνει με μεγάλα ποσά αυτούς τους 

λογαριασμούς και να έχει τα απαραίτητα μετρητά για να τους πληρώσει.

• Υψηλά ποσά σε βραχυχρόνια και μακροχρόνια δάνεια: μεγάλος 

βραχυχρόνιος δανεισμός μπορεί να οδηγήσει σε προβλήματα ρευστότητας την 

επιχείρηση ,ενώ αντίστοιχα μεγάλος μακροχρόνιος δανεισμός, που όπως είναι 

γνωστό έχει μεγαλύτερο κόστος δανεισμού, μπορεί να οδηγήσει σε μείωση 

των κερδών της.

• Μεταβολές των συναλλαγματικών ισοτιμιών: αυτός ο κίνδυνος είναι 

μεγαλύτερος όταν η επιχείρηση έχει θυγατρικές και υποκαταστήματα σε ξένες 

χώρες.

Για να αντιμετωπίσει αυτά τα προβλήματα κινδύνου η επιχείρηση μπορεί να προβεί 

σε κάποια μέτρα.1 Αυτά μπορεί να είναι η ελαχιστοποίηση των βραχυπροθέσμων 

υποχρεώσεων, εάν θέλει να λύσει το πρόβλημα ρευστότητας ή η ελαχιστοποίηση 

του κόστους δανεισμού , εάν θέλει να αυξήσει την κερδοφορία της. *

Γ.Λαζαρίδης & Δ.Παπαδόπουλος, Χρηματοοικονομική Διοίκηση ,'Τεύχος Α, Κεφάλαιο 8

6



Από την πλευρά του ενεργητικού μπορεί να κάνει πιο προσεκτικό σχεδίασμά 

αποθεμάτων καθώς και να χρησιμοποιήσει καλύτερες πολιτικές πιστώσεων, με σκοπό 

να μειώσει τις επισφαλείς πιστώσεις ή να μειώσει τον χρόνο είσπραξης των 

απαιτήσεων της.

Όσο αφορά την χρηματοδοτική πολιτική της επιχείρηση, εάν θα ακολουθήσει 

βραχυχρόνιο ή μακροχρόνιο δανεισμό το πρόβλημα είναι πιο σύνθετο. Η επιχείρηση 

θα πρέπει να αποφασίσει ποια στοιχεία του κεφαλαίου κινήσεως θα χρηματοδοτήσει 

με τον έναν ή τον άλλο τρόπο ανάλογα με το κίνδυνο που θέλει να ανεχθεί και 

ανάλογα με τα κέρδη που θέλει να πετύχει. Εάν λοιπόν η επιχείρηση έχει ένα 

επιθετικό προφίλ καλό είναι να προβεί σε μια βραχυχρόνια χρηματοδότηση για το 

μεταβλητό κεφάλαιο κινήσεως και για ένα μέρος από το σταθερό, ενώ εάν έχει 

συντηρητικό προφίλ θα προτιμήσει να χρηματοδοτήσει το σταθερό και ένα μέρος 

του μεταβλητού με μακροχρόνια χρηματοδότηση και το υπόλοιπο του μεταβλητού με 

βραχυχρόνια χρηματοδότηση.

Ωστόσο είναι και κάποιες επιχειρήσεις οι οποίες χρησιμοποιούν μια πιο ενδιάμεση 

πολιτική χρηματοδοτώντας το σταθερό κεφάλαιο κίνησης με μακροχρόνια 

χρηματοδότηση και το μεταβλητό με βραχυχρόνια , σύμφωνα με την φύση του 

καθενός ως προς την χρονική του διάρκεια.

Ένας πολύ δημοφιλής τρόπος για την χρηματοδότηση του κεφαλαίου κινήσεως είναι 

η πίστωση των λογαριασμών πληρωτέων. Πολλές επιχειρήσεις χρησιμοποιούν τον 

λογαριασμό αυτών, που ουσιαστικά είναι οι υποχρεώσεις της εταιρείας στους 

προμηθευτές , καθυστερώντας να πληρώσουν τις υποχρεώσεις τους. Η εταιρεία 

προσπαθεί να χρησιμοποιήσει τα μετρητά αυτά σε βραχυπρόθεσμες επενδύσεις 

καθυστερώντας την πληρωμή τους. Αλλες πάλι , προσπαθούν να μειώσουν τον 

λογαριασμό απαιτήσεων τους από τρίτους ή να μειώσουν τον χρόνο 

μετασχηματισμού των απαιτήσεων σε μετρητά.

Η μη επίτευξη των παραπάνω στόχων είναι η πιο συνήθης αιτία για την πτώχευση 

μικρών εταιρειών, οι οποίες προσπαθώντας να καλύψουν τις καθυστερήσεις και να 

χρηματοδοτήσουν το κεφάλαιο κινήσεως καταφεύγουν σε δάνεια με ασύμφορους 

όρους και τα οποία στο τέλος αδυνατούν να τα ξεπληρώσουν.

Από έρευνες ,ωστόσο που έγιναν σε επιχειρήσεις της Μεγάλης Βρετανίας και των 

Η.Π.Α.,έγινε φανερό ότι ο καλύτερος τρόπος για να εξοικονομήσουμε πόρους και να 

μπορέσουμε να χρηματοδοτήσουμε πιο αποτελεσματικά το κεφάλαιο κινήσεως είναι
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μια σωστή διαχειριστική πολιτική αποθεμάτων και μια στενότερη σχέση με τους 

προμηθευτές μας.

Την λογική αυτή υιοθέτησε για πρώτη φορά η Ιαπωνική Αυτοκινητοβιομηχανία 

TOYOTA . Η διοίκηση της αντιλήφθηκε γρήγορα ότι το πραγματικό πλεονέκτημα 

στην εξοικονόμηση πόρων για την χρηματοδότηση του κεφαλαίου κινήσεως ήταν η 

σωστή διαχειριστική πολιτική αποθεμάτων και η στενότερη σχέση με τους 

προμηθευτές. Παράλληλα υιοθέτησε και ένα ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης για 

την όλη χρηματοοικονομική λειτουργία ,με σκοπό να μπορέσει με σίγουρο και 

αποτελεσματικό τρόπο να βρει όλες εκείνες τις διαδικασίες που δημιουργούν 

αξία(ν3ΐιιε added) και να απομονώσει αυτές που αυξάνουν το κόστος. Την 

TOYOTA ακολούθησαν και άλλες εταιρείες. Από έρευνες που έγιναν βρέθηκε ότι οι 

εταιρίες που ακολούθησαν το παράδειγμα της TOYOTA κατάφεραν να πετύχουν μια 

μείωση κατά 30% του λογαριασμού των απαιτήσεων, πιο γρήγορο ρυθμό 

μετασχηματισμού των απαιτήσεων σε μετρητά και μια αύξηση 30 με 40% της 

κερδοφορίας τους. 2Βασική φιλοσοφία της TOYOTA είναι όχι μόνο να έχουμε καλές 

σχέσεις με τους προμηθευτές μας αλλά να καταφέρουμε να συνδέσουμε την μοίρα 

της επιχείρησης μας μαζί τους . Αυτό είναι το λεγόμενο shared destiny , να έχουν οι 

δυο επιχειρήσεις κοινή μοίρα.

Η σωστή διαχειριστική πολιτική των αποθεμάτων είναι ο πιο αποτελεσματικός και 

σίγουρος τρόπος για την σωστή κεφαλαιακή σύνθεση του κεφαλαίου κινήσεως. 

Παρακάτω θα ασχοληθούμε αποκλειστικά με την διαχείριση των αποθεμάτων και 

πως αυτή μπορεί να οδηγήσει σε ευεργετικά αποτελέσματα για την επιχείρηση.

1.2 Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ

Η χρηματοοικονομική θέση μιας επιχείρησης εξαρτάται σημαντικά από την 

ασκούμενη πολιτική πάνω στα αποθέματα. Αυτό συμβαίνει γιατί τα αποθέματα 

αποτελούν σε πολλές περιπτώσεις το μεγαλύτερο ποσοστό του συνόλου των 

κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης.

Working Capital Management : Un urgent need to refocus, Maynard E. Rafuse ,Managing 

Director ,Bennecon Limited .Process Analysis and Stock Management Consultants .London ,UK, 

1996
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Τα τελευταία χρόνια , ολοένα και μεγαλύτερος αριθμός επιχειρήσεων προσπαθεί με 

την χρήση κατάλληλων μαθηματικών και υπολογιστικών πακέτων να συνδυάσουν τις 

προβλέψεις της ζήτησης με το βέλτιστο ύψος των αποθεμάτων που πρέπει να έχουν. 

Η μεγάλη ανάπτυξη της τεχνολογίας , με την χρήση κατάλληλων υπολογιστικών 

συστημάτων, έδωσε την δυνατότητα στις επιχειρήσεις, να οργανωθούν καλύτερα ως 

προς τα αποθέματα που πρέπει να διατηρούν. Ο μεγάλος ανταγωνισμός μεταξύ των 

επιχειρήσεων κατέστησε απαραίτητη την σωστή διαχείριση των αποθεμάτων.

Τα αποθέματα δαπανούν πόρους της επιχείρησης. Ένας μεγάλος αριθμός αποθεμάτων 

, μπορεί να δίνει ασφάλεια στην επιχείρηση και την δυνατότητα να αντιμετωπίσει 

ενδεχόμενες αυξήσεις της ζήτησης, ωστόσο δεσμεύει και ένα μεγάλο ποσό 

κεφαλαίου. Το ποσό αυτό θα μπορούσε να επενδυθεί σε κάποιες άλλες εναλλακτικές 

επενδύσεις , αποφέροντας μεγαλύτερα κέρδη στην επιχείρηση. Το πρόβλημα λοιπόν 

που απασχολεί την διοίκηση είναι ο καθορισμός του βέλτιστου ύψους των 

αποθεμάτων, τα οποία να δίνουν αξία στην επιχείρηση ,χωρίς να καταναλώνουν 

περιττούς κεφαλαιακούς πόρους.

Η κατάλληλη διαχείριση των αποθεμάτων απαιτεί συντονισμό μεταξύ των τμημάτων 

πωλήσεων , παραγωγής και χρηματοοικονομικής λειτουργίας. Το πρώτο ερέθισμα θα 

το αντιμετωπίσει το τμήμα πωλήσεων ,το οποίο θα πρέπει με κατάλληλους 

μηχανισμούς να ανιχνεύει μεταβολές της ζήτησης στην αγορά και να κάνει τις 

απαραίτητες προβλέψεις. Κατόπιν το τμήμα παραγωγής παίρνοντας τα δεδομένα της 

πρόβλεψης , θα πρέπει με βάση τις δυνατότητες του να κάνει τον απαραίτητο χρονικό 

και παραγωγικό προγραμματισμό για την υλοποίηση της ζήτησης. Τέλος ο υπεύθυνος 

της χρηματοοικονομικής λειτουργίας θα πρέπει να ασχοληθεί με τα απαραίτητα 

χρηματοοικονομικά θέματα που θα προκύψουν από την ενδεχόμενη αύξηση των 

αποθεμάτων.

Οι managers των αποθεμάτων ασχολούνται κυρίως με το κόστος και την συνεισφορά 

των αποθεμάτων. Οι παραγγελίες και η διατήρηση των αποθεμάτων σχετίζονται με 

πολλά κόστη. Μερικά από αυτά είναι το κόστος κεφαλαίου, τα διοικητικά έξοδα, τα 

κόστη συντήρησης οι φόροι και οι ασφάλειες που συνδέονται με τα αποθέματα. Τα 

περισσότερα από αυτά συνδέονται με τον όγκο των αποθεμάτων. Μια στρατηγική 

για την μείωση του συνολικού κόστους είναι η ελαχιστοποίηση εάν όχι ο μηδενισμός 

των αποθεμάτων. Αυτό όμως είναι ανέφικτο και γεννάει άλλα προβλήματα , όπως το 

κόστος που καλείται να πληρώσει η εταιρεία για την μη ικανοποίηση της πιθανής 

ζήτησης Η πιο αποτελεσματική στρατηγική είναι ο προσδιορισμός ενός
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ικανοποιητικού όγκου αποθεμάτων και η σωστή διαχείριση αυτού για την 

ικανοποίηση της ζήτησης.

Το πρόβλημα της διαχείρισης γίνεται ολοένα και δυσκολότερο όταν η εταιρεία πρέπει 

να διατηρήσει όχι μόνο μεγάλο αριθμό αποθεμάτων αλλά και αποθέματα 

διαφορετικών πρώτων υλών καθώς και ετοίμων προϊόντων. Στην περίπτωση αυτή 

σημαντικό ρόλο στην σωστή διαχείριση των αποθεμάτων θα διαδραματίσει και η 

συνεισφορά του κάθε προϊόντος στο συνολικό κέρδος της επιχείρησης.

Ένα ακόμη σημαντικό μέγεθος το οποίο λαμβάνεται υπόψη από τους managers είναι 

και ο ρυθμός μετατροπής των αποθεμάτων σε πωλήσεις. Ο λόγος αυτός είναι το 

πηλίκο των πωλήσεων ως προς τα εκάστοτε αποθέματα. Όσο πιο μεγάλος είναι αυτός 

ο λόγος τόσο μεγαλύτερη είναι και η συνεισφορά του προϊόντος αυτού στην 

κερδοφορία της εταιρείας. Σημαντικό ρόλους διαδραματίζουν ακόμη ο χρόνος 

υλοποίησης , η συχνότητα των παραγγελιών καθώς και το ROI.

Για να έχουμε όμως μια ολοκληρωμένη εικόνα και να είμαστε ικανοί να βγάλουμε 

καλύτερα συμπεράσματα θα πρέπει να εξετάσουμε ταυτόχρονα όλες τις παραπάνω 

παραμέτρους.

Μια ακόμη πλευρά που θα πρέπει να αναλύσουμε εδώ είναι και η παρακολούθηση 

και ο έλεγχος των αποθεμάτων. Οι παραπάνω διαδικασίες είναι μέρος της διοίκησης 

αποθεμάτων η οποία έχει κάτω από την ευθύνη της την παρακολούθηση και την 

καταγραφή των αποθεμάτων σε κάθε σημείο της αλυσίδας παραγωγής.

Η διοίκηση για να οδηγείται στις σωστές αποφάσεις που αφορούν τα αποθέματα θα 

πρέπει να έχει μια καλή ,γρήγορη και αξιόπιστη ενημέρωση και πληροφόρηση για τα 

εκάστοτε αποθέματα. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει ένα feedback ανάμεσα στα άτομα 

που ασχολούνται με την καθημερινή παρακολούθηση των αποθεμάτων και την 

διοίκηση. Τα τελευταία χρόνια με την ανάπτυξη της τεχνολογίας και την χρήση 

πληροφοριακών συστημάτων , η διαδικασία της ενημέρωσης έγινε σαφώς 

περισσότερο αξιόπιστη και γρήγορη και βοηθά την διοίκηση στην επιλογή των 

κατάλληλων αποφάσεων.

Για την καθημερινή καταγραφή3 του αποθέματος δυο τρόποι χρησιμοποιούνται 

συνήθως:

• Η κυκλική καταγραφή: στην περίπτωση αυτή υπάρχει μια διαρκής 

καταγραφή των αποθεμάτων ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Τα 

αποτελέσματα καταγράφονται σε μια βάση δεδομένων , η οποία και 

ενημερώνεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα.
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• Η υπολειμματική καταγραφή: στην περίπτωση αυτή κάθε φορά που γίνεται 

η χρήση κάποιου υλικού γίνεται και καταμέτρηση του εναπομείναντος και 

ενημέρωση της βάσης δεδομένων .

Σχήμα 1.1: Ιεραρχία ελέγχου στην επιχείρηση4

Ο σχεδιασμός του αποθέματος είναι μια δύσκολη διαδικασία η οποία χρειάζεται 

ιδιαίτερη προσοχή. Για τον σωστό σχεδίασμά του αποθέματος θα πρέπει οι υπεύθυνοι 

managers να καθορίσουν τους εξής παράγοντες η οποίοι αποτελούν το απόθεμα:

• Το απόθεμα ασφαλείας (safety stock): Το απόθεμα αυτό ορίζεται ως το 

ελάχιστο επιτρεπτό απόθεμα.

• Το ανακυκλώσιμο απόθεμα (cycle stock): Είναι το απόθεμα εκείνο που η 

εταιρεία έχει για να ικανοποιήσει τις ανάγκες σε παραγωγή προϊόντων. 

Αποτελεί το μεγαλύτερο μέρος του συνολικού αποθέματος.

• Το πλεονασματικό απόθεμα (overage stock):5 Είναι το απόθεμα εκείνο το 

οποίο υπάρχει πάνω από το επιθυμητό και σχεδιασμένο ύψος αποθεμάτων.

R.L.Ballard, Methods of inventory monitoring and measurement, Logistics Information 

Management, volume 9,1996 σελίδες 11-15.

5 G.Relph & P.Barrar ,Overage inventory - how does it occur and why is it important, 

Production Economics 81-82 (2003) σελίδες 163-169
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Για να είναι επιτυχής ο σχεδιασμός του αποθέματος θα πρέπει οι υπεύθυνοι να 

λάβουν και τα τρία προηγούμενα μεγέθη υπόψη τους.

Επειδή το απόθεμα ασφαλείας είναι πολύ μικρό μπορούμε να το αγνοήσουμε στην 

μελέτη μας. Το ανακυκλώσιμο απόθεμα από την άλλη σχετίζεται με την ζήτηση, την 

ποσότητα της παραγγελίας που κάνουμε και τον χρόνο τέλεσης αυτής. Το 

ανακυκλώσιμο απόθεμα ,που αποτελεί και το μεγαλύτερο μέρος του αποθέματος, θα 

το αναλύσουμε στο επόμενο κεφάλαιο.

Αυτό που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι το πλεονασματικό απόθεμα5. Εάν όμως 

λάβει υπόψη της την πιθανή δημιουργία πλεονασματικού αποθέματος , τότε μπορεί 

ρυθμίζοντας κατάλληλα το ύψος του ανακυκλώσιμου αποθέματος να κάνει τις 

απαραίτητες εκείνες διαδικασίες ,έτσι ώστε να μην υπερβεί το συνολικό αυτό 

απόθεμα. Η προϋπόθεση λοιπόν της ύπαρξης ενός τέτοιου αποθέματος βοηθά την 

εταιρεία να έχει μια πιο ευέλικτη πολιτική όσον αφορά το ανακυκλώσιμο απόθεμα.

1.3 ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ

Στην παραδοσιακή πολιτική αποθεμάτων οι επιχειρήσεις διαθέτουν τεράστια 

αποθέματα. Το μέγεθος των αποθεμάτων προσδίδει ασφάλεια στην επιχείρηση η 

οποία μπορεί να αντιμετωπίσει με αυτό τον τρόπο μεταβολές στην ζήτηση καθώς και 

αρνητικές συγκυρίες, όπως καταστροφή ενός μηχανήματος παραγωγής που μπορεί να 

διακόψει την παραγωγή. Βασική φιλοσοφία της πολιτικής αυτής είναι ότι τα 

αποθέματα θεωρούνται αξία συσσωρευμένη στο σύστημα από προηγούμενη 

δραστηριότητα.

Μια βελτιωμένη έκδοση της παραδοσιακή πολιτικής διαχείρισης των αποθεμάτων 

ήρθε να συνδέσει τα αποθέματα με το κόστος που αυτά συνεπάγονται. Τα τρία 

βασικά κόστη6 που συνδέονται με την διαχείριση των αποθεμάτων είναι:

• Το κόστος διατήρησης των αποθεμάτων ( carrying cost). Περιλαμβάνει το 

κόστος ασφάλισης των αποθεμάτων, διατήρησης καθώς και τους μισθούς 

εκείνων οι οποίοι απασχολούνται σε όλα τα παραπάνω

• Το κόστος παραγγελίας των αποθεμάτων (ordering cost)

• Το κόστος έλλειψης αποθεμάτων (shortage cost). Στην περίπτωση αυτή 

περιλαμβάνονται τα κόστη τα οποία προκύπτουν από την μη εκτέλεση μιας 

παραγγελίας. Τα κόστη αυτά μπορεί να είναι το κόστος ευκαιρίας από
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παραγγελίες που δεν μπορούμε να εκτελέσουμε ,καθώς και πρόστιμα που 

μπορεί να μας επιβάλει ο πελάτης από την μη υλοποίηση της παραγγελίας.

Μια βελτιωμένη μορφή του κλασικού παραδοσιακού μοντέλου πάνω στην 

διαχείριση των αποθεμάτων είναι το EOQ( Economic Order Quantity).7,8,9

Σύμφωνα με το μοντέλο αυτό η επιχείρηση πραγματοποιεί ανά τακτά χρονικά 

διαστήματα παραγγελίες με σκοπό να ικανοποιήσει τις προβλέψεις της ζήτησης. 

Προσπάθεια της είναι να ελαχιστοποιήσει τα κόστη που συνδέονται με τα αποθέματα. 

Στο κλασικό μοντέλο EOQ τα συνολικά ετήσια κόστη διατήρησης είναι:

TCE=— + — + P,D
Q 2 L [1]

Όπου

D= συνολική ετήσια ζήτηση

k- το κόστος πραγματοποίησης μια παραγγελίας.

Q=H ποσότητα της κάθε παραγγελίας

h= το ετήσιο κόστος διατήρησης μιας μονάδας αποθέματος.

Ρε= Η τιμή της κάθε μονάδας αποθέματος.

Ο πρώτος όρος του αθροίσματος είναι το ετήσιο κόστος παραγγελίας των 

αποθεμάτων, ο δεύτερος όρος είναι το ετήσιο κόστος διατήρησης των αποθεμάτων 

και ο τελευταίος όρος είναι η συνολική αγοραία αξία των αποθεμάτων. 6 7 * 9

6 Γ.Λαζαρίδης & Δ.Παπαδόπουλος, Χρηματοοικονομική Διοίκηση ,Τεύχος Α, Κεφάλαιο 9 

σελίδες 394-403

7 F.Fazel, a comparative analysis of inventory costs of JIT and EOQ purchasing, International 

Journal of Physical Distribution & Logistics Management Vol 27 No 8,1997 σελίδες 496-498
g

M.C.Lovell, Optimal lot size inventories, prices and JIT under monopolistic competition 2002 

Elsavier Science, σελίδες 59- 61.
9

M.J.Schniederjans & Q.Cao, an alternative analysis of inventory costs of JIT & EOQ 

purchasing, International Journal of Physical Distribution & Logistics Management Vol 31 No 

2, 2001 σελίδες 109-112
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Εάν θέλουμε να γίνουμε πιο αναλυτικοί θα πρέπει στο δεύτερο όρο του αθροίσματος 

να προσθέσουμε και μια επιπλέον ποσότητα SS( safety stock). Αυτή είναι η ποσότητα 

που διατηρεί η επιχείρηση σαν ελάχιστο απόθεμα για να αποφύγει προβλήματα 

έλλειψης κάποιων υλικών. Στην μαθηματική μελέτη του προβλήματος θα 

αγνοήσουμε την ποσότητα αυτή για λόγους ευκολίας στην μαθηματική επίλυση του 

προβλήματος.

Από την παραπάνω σχέση βλέπουμε ότι το κόστος παραγγελίας μειώνεται όταν η 

ποσότητα της κάθε παραγγελίας μεγαλώνει (QT). Καθώς όμως το κόστος των 

παραγγελιών πέφτει το κόστος διατήρησης μεγαλώνει μιας και πρέπει να 

διατηρήσουμε μεγαλύτερο απόθεμα.10

Για να καταφέρουμε λοιπόν να βρούμε για ποια ποσότητα Q το κόστος 

ελαχιστοποιείται θα πρέπει να μηδενίσουμε την πρώτη παράγωγο της συνάρτησης 

του συνολικού κόστους ως προς το Q.

Από την σχέση αυτή προκύπτει:

dTCE _h kD 
dQ ~ 2 Q2

[2]

β* =
2kD 

h
[3]

η ποσότητα αυτή είναι η κατάλληλη ποσότητα με την οποία πετυχαίνουμε μείωση του 

συνολικού κόστους.

Γ.Λαζαρίδης & Δ.Παπαδόπουλος, Χρηματοοικονομική Διοίκηση ,Τεύχος Α, Κεφάλαιο 9 

σελίδες 394-403
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Συνοδικό
κόστος

EOQ GT Q (ποσότητα 
παραγγελίας)

Σχήμα 1.2: Οι συναρτήσεις του κόστους παραγγελιών, κόστους διατήρησης και 

συνολικού κόστους ως προς την ποσότητα Q.

Το συνολικό κόστος για την ποσότητα αυτή βρίσκεται εάν αντικαταστήσουμε την 

σχέση [3] στην σχέση [1] οπότε και καταλήγουμε ότι το συνολικό κόστος είναι

1.4 ΝΕΩΤΕΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ

Η διαχείριση των αποθεμάτων δεν πρέπει να περιοριστεί μόνο στην εξέταση του 

υποδείγματος EOQ αλλά θα πρέπει να περιλάβει και την εξέταση της περίπτωσης 

υιοθέτησης ενός συστήματος ελέγχου αποθεμάτων. Τέτοια συστήματα 

περιλαμβάνουν τεχνικές με στατιστικές μεθόδους ,όπως η μέθοδος της κόκκινης 

γραμμής(τεά line method) ,η μέθοδος των δυο δοχείων (two bin method) κ.α. Στην 

μέθοδο της κόκκινης γραμμής για παράδειγμα, ενεργείται ένας έλεγχος των 

αποθεμάτων σύμφωνα με το οποίο μια κόκκινη γραμμή γράφεται στο εσωτερικό 

μέρος ενός δοχείου όπου υπάρχει το απόθεμα για να δείξει το επίπεδο για τη νέά 

παραγγελία. Στη μέθοδο των δυο δοχείων η νέά παραγγελία δίνεται όταν ο ένας από

TCE= λ/2 khD + P,D [4]
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τους δυο αποθηκευτικούς χώρους αδειάσει. Οι παραπάνω μέθοδοι παρόλο που 

εμφανίζουν το πλεονέκτημα ότι είναι εύκολη η χρήση τους, ωστόσο 

χρησιμοποιούνται σε μικρές μόνο επιχειρήσεις. Οι μεγάλες επιχειρήσεις προτιμούν 

συστήματα ελέγχου που βασίζονται σε αυτοματοποιημένες διαδικασίες και στην 

χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών. Ένα τέτοιο σύστημα που εμφανίστηκε τα 

τελευταία χρόνια είναι το σύστημα just in time . Το μοντέλο αυτό εμφανίζει 

τρομακτικά πλεονεκτήματα σε σχέση με όλα τα παραπάνω και μπορεί να εφαρμοστεί 

σε πληθώρα επιχειρήσεων ,ανεξαρτήτου μεγέθους και αντικειμένου εργασίας . 

Παρακάτω θα αναφερθούμε αναλυτικά στην φιλοσοφία και στα χαρακτηριστικά του 

συστήματος just in time.

1.4.1 ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ TOY JUST-IN-TIME.

Η φιλοσοφία της εφαρμογής αυτών των συστημάτων παραγωγής αποσκοπεί:

1. στη μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας,

2. στη μείωση των αποθεμάτων

3. στη μείωση των απωλειών σε όλες τις μορφές

Τα συστήματα just in time θα μπορούσαν να θεωρηθούν σαν συστήματα διαχείρισης 

αποθεμάτων. Στην πραγματικότητα όμως ,η εφαρμογή των συστημάτων just-in-time 

επηρεάζει όλα τα τμήματα, συμπεριλαμβανομένων των τμημάτων πωλήσεων, 

παραγωγής, μάρκετινγκ, προσωπικού και ποιοτικού ελέγχου και καθορίζει τη σχέση 

ανάμεσα στην εταιρεία, τους προμηθευτές και τους πελάτες.

Τα συστήματα J.I.T. πρωτοεμφανίστηκαν στη δεκαετία του '30 στην 

αυτοκινητοβιομηχανία FORD. Ωστόσο υπεύθυνοι για την καθιέρωση του στην 

σημερινή μορφή ήταν οι Ιάπωνες. Κατά τη δεκαετία του 1970 η 

αυτοκινητοβιομηχανία TOYOTA MOTORS στην Ιαπωνία εφάρμοσε για πρώτη 

φορά τα συστήματα αυτά και τα καθιέρωσε σε όλους τους λειτουργικούς τομείς της , 

με κύρια φιλοσοφία την ελαχιστοποίηση των απωλειών και το σεβασμό στον πελάτη. 

Η εφαρμογή του προήλθε από την επιθυμία των Ιαπώνων να επιτύχουν πλήρη 

απασχόληση μέσω της βιομηχανοποίησης και να αποφύγουν τις μεγάλες R&D 

δαπάνες.

16



Η βασική φιλοσοφία των Ιαπώνων για την εφαρμογή αυτών των συστημάτων μπορεί 

να περιγράφει και από την παρακάτω πρόταση:

The right product at the right place at the right time, που σημαίνει το 

κατάλληλο προϊόν στο κατάλληλο μέρος στον κατάλληλο χρόνο

Η προσέγγιση J.I.T. είναι ολιστική·, αντί να λύνει ένα πρόβλημα, επιτίθεται σε όλα 

ταυτόχρονα. Η προσέγγιση των στόχων γίνεται μέσω μίας διαδικασίας συνεχών 

βελτιώσεων.

Περιληπτικά μπορούμε να αναφέρουμε ότι οι βασικοί στόχοι των συστημάτων J.I.T. 

είναι οι παρακάτω:

• Μηδενικά ελαττωματικά προϊόντα

• Μηδενικά αποθέματα

• Μηδενικός χρόνος προετοιμασίας

• Μικρές παρτίδες μεγέθους

• Μηδενικοί χρόνοι μετακινήσεων

• Μηδενικές βλάβες

• Μηδενικοί χρόνοι αναμονής (νεκροί χρόνοι)

Τα βασικά χαρακτηριστικά του J.I.T. είναι τα εξής11:

• Καθορισμένος, σταθερός ουθιιόc παραγωγής:

Ανάγκη για σωστή πρόβλεψη ζήτησης και ρεαλιστικά χρονοδιαγράμματα. Το 

πρόγραμμα παραγωγής πρέπει να καθορίζεται για κάποιο χρονικό διάστημα και δεν 

επιτρέπεται να αλλάζει.

• Μικρά αποθέματα:

Στα προμηθευμένα κομμάτια, στις πρώτες ύλες, στην εργασία παραγωγής και στα 

τελικά προϊόντα. Το όφελος είναι η εξοικονόμηση αποθηκευτικού χώρου και 

κεφαλαίου. 11

11 Γ.Τσιότρα, Διοίκηση Παραγωγής, Τεύχος Β ,1999, σελίδες 13- 47
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• Μικρές παρτίδες:

Στη διαδικασία παραγωγής και στις παραλαβές πρώτων υλών τα οφέλη είναι:

1. Μείωση εξόδων μεταφοράς και ανάγκης χώρου.

2. Λιγότερος συνωστισμός στους σταθμούς εργασίας.

3. Σε περίπτωση προβλημάτων ο έλεγχος είναι πιο εύκολος.

4. Μεγάλη ευελιξία στην παραγωγή

• Γρήγορες, γαμηλού κόστους προετοιμασίες:

Απλές και τυποποιημένες εργασίες που επιτυγχάνονται με μηχανήματα πολλαπλών 

εφαρμογών.

• Χωροταξία ποοσαοιιοσιιένη στις απαιτήσεις των διαφόρων εργασιών:

Τα κομμάτια περνούν σε μικρές παρτίδες από το ένα κέντρο εργασίας στο άλλο με 

πολύ μικρή ή και καθόλου αναμονή και με σημαντικά λιγότερη ανάγκη για τοπικό 

απόθεμα στην παραγωγή.

• Προληπτική συντήρηση και επισκευή:

Βοηθάνε στη διατήρηση του εξοπλισμού σε καλή λειτουργική κατάσταση και στην 

αντικατάσταση των μερών που έχουν τάση για βλάβη πριν αυτή παρουσιαστεί.

• Εργαζόμενοι πολλαπλής λειτουργικότητας:

Οι εργαζόμενοι είναι εκπαιδευμένοι να χρησιμοποιούν, να προετοιμάζουν, να 

συντηρούν και να επισκευάζουν τα μηχανήματα.

• Επίπεδα υν/ηλής ποιότητας:

Τρίπλευρη προσέγγιση:

1. Σχεδίαση ποιότητας μέσα στο προϊόν και στην παραγωγική 

διαδικασία.

2. Απαίτηση υψηλής ποιότητας υλικών από τους προμηθευτές. Μείωση 

χρόνου και κόστους επιθεώρησης των υλικών.

3. Δημιουργία υπεύθυνων εργαζομένων για την παραγωγή αγαθών 

υψηλής ποιότητας.

• Πνεύμα συνεργασίας:

Συνεχής προσπάθεια για καλλιέργεια πνεύματος αμοιβαίου σεβασμού και 

συνεργασίας.

1. Αξιόπιστοι προμηθευτές.

Οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι να χορηγούν πρώτες ύλες και υλικά υψηλής 

ποιότητας σε μικρές παρτίδες και σε καθορισμένα διαστήματα. To JIT πρέπει να
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υιοθετείται και από τους προμηθευτές. Αποκλειστικές συνεργασίες ανάμεσα σε 

εταιρείες και προμηθευτές βοηθούν σημαντικά την σωστή λειτουργία του JIT.

2. Pull System:

Ο έλεγχος διακίνησης της εργασίας γίνεται από την επόμενη λειτουργία. Τα 

συστήματα JIT χρησιμοποιούν την προσέγγιση έλξης για τον έλεγχο ροής 

εργασίας, έχοντας κάθε σταθμό εργασίας να εξοπλίζει με το αποτέλεσμα της 

δουλειάς του τον επόμενο, μόλις και εφόσον του ζητηθεί. Με τον τρόπο αυτό τα 

αποθέματα αλλά και τα ελαττωματικά προϊόντα περιορίζονται,γιατί η εισαγωγή των 

πρώτων υλών στην παραγωγική διαδικασία γίνεται όταν υπάρχει και μόνο ανάγκη. Η 

ζήτηση είναι αυτή η οποία ωθεί «pull» την παραγωγική διαδικασία.

3. Γοήνοοη αναφορά και επίλυση προβληιιάτων:

Ενθαρρύνεται ο καταιγισμός των ιδεών (brainstorming) από όλους τους 

εργαζόμενους για την παραγωγή πιθανών λύσεων και την αντιμετώπιση των 

προβλημάτων.

4. Συνεγής βελτίωση:

Πρέπει να αποτελεί τρόπο ζωής και κουλτούρα όλων των εργαζομένων σε ένα 

σύστημα JIT.

1.4.2 ΤΑ ΚΟΣΤΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ TOY JUST IN TIME

Η επίδραση του just in time στα κόστη που συνδέονται με τα αποθέματα είναι πολύ 

σημαντική12. Με την εφαρμογή αυτοματοποιημένων συστημάτων καταφέρνουμε να 

μειώσουμε τα setup κόστη ,καθώς και τα κόστη που συνδέονται με το εργατικό 

δυναμικό. Οι γραμμές παραγωγής αλλάζουν σχεδόν αυτόματα και έτσι δεν έχουμε το 

εργατικό μας δυναμικό να καθυστερείτε περιμένοντας τις νέες ρυθμίσεις των 

γραμμών παραγωγής.

Βασική αρχή του just in time είναι ότι κάθε διαδικασία η οποία δεν προσθέτει αξία 

στο προϊόν πρέπει να απαλειφθεί. Τέτοιες διαδικασίες μπορεί να είναι η αποθήκευση 

μεγάλων ποσοτήτων, οι καθυστερήσεις, η παραμονή των προϊόντων σε ουρές κ.α.

Με την χρήση του just in time καταφέρνουμε να μειώσουμε σημαντικά τα κόστη που 

έχουν σχέση με την διατήρηση μεγάλου αποθέματος καθώς και τα κόστη των 

παραγγελιών.

Άλλα κόστη , όπως ,κόστη μεταφοράς και κόστη που σχετίζονται με τον έλεγχο και 

την ασφάλεια των αποθεμάτων ,μπορούμε να τα περιορίσουμε έχοντας τους
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προμηθευτές μας κοντά στις παραγωγικές μονάδες. Τα εναπομείναντα κόστη 

βαραίνουν τους προμηθευτές μας , οι οποίοι μπορούν να τα περάσουν στην τιμή 

πώλησης των πρώτων υλών.

Έτσι λοιπόν το συνολικό κόστος σε ετήσια βάση είναι

TCj = Pj D

Όπου Pj είναι η τιμή της κάθε μονάδας και η οποία περιλαμβάνει και τα κόστη 

διατήρησης και παραγγελίας τα οποία βαραίνουν τον προμηθευτή και D η ετήσια 

ζήτηση.

Ας δούμε τώρα την διαφορά στο συνολικό κόστος ανάμεσα στην EOQ και το J.I.T.12 13 

Έστω Ζ η διαφορά ανάμεσα στα κόστη σύμφωνα με τη μέθοδο του EOQ και του 

J.I.T.

Σύμφωνα με τους τύπους που αναπτύξαμε σε παραπάνω παράγραφο έχουμε:

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ EOQ: TCE= 4lkhD + ΡΕ D

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ME TO J.I. Τ.; TCj = Pj D

Το Ζ θα είναι τότε

Ζ= TCE - TCj = 42khD + PKD - Pj D =

= 42khD - (Pj - P, )D

Πολλαπλασιάζοντας και διαιρώντας με το Ρε έχουμε:

Ζ= 2khc
Ρε Λ

Λ

C

Όπου C= Ρε D

12 M.C.Lovell, Optimal lot size inventories, prices and JIT under monopolistic competition 2002 

Elsavier Science, σελίδες 63- 65.

13 F.Fazel, a comparative analysis of inventory costs of JIT and EOQ purchasing, International 

Journal of Physical Distribution & Logistics Management Vol 27 No 8,1997 σελίδες 498- 502
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Ο όρος μέσα στην ρίζα μας δείχνει τα συνολικά κόστη διατήρησης και παραγγελίας 

του αποθέματος σύμφωνα με την EOQ και ο δεύτερος όρος την διαφορά στην τιμή 

αγοράς των προϊόντων ανάμεσα στις δυο μεθόδους .

Η EOQ αποτελεί καλύτερη λύση εάν το Ζ<0 ενώ εάν το Ζ>0 τότε καλύτερη λύση 

αποτελεί το J.I.T. Στην περίπτωση που Ζ=0 ,τότε και οι δυο μέθοδοι οδηγούν στο 

ίδιο κόστος αποθέματος.

Το επίπεδο της ετήσιας ζήτησης η οποία ,θεωρώντας τα άλλα μεγέθη σταθερά κάνει 

και τις δυο μεθόδους ισοδύναμες είναι:

Από το Ζ ,μηδενίζοντας το μπορούμε να βρούμε και την μέγιστη τιμή που μπορεί να 

δεχτεί η επιχείρηση για να αγοράσει just in time. Η τιμή βρίσκεται, μηδενίζοντας το 

Ζ,

Για τιμές μεγαλύτερες αυτής η μέθοδος J.I.T δεν συμφέρει στην επιχείρηση.

Εάν ο κατασκευαστής μπορεί να αγοράζει σε τιμές μικρότερες της Ρε τότε η εξίσωση 

του Ζ είναι πάντα θετική. Υπό αυτές τις συνθήκες ο κατασκευαστής μπορεί να 

υιοθετήσει το J.I.T για οποιοδήποτε ύψος ετήσιας ζήτησης.

Αυτό όμως στην πραγματικότητα δεν συμβαίνει. Οι προμηθευτές μπορεί να 

διαχειρίζονται τεράστια αποθέματα ,με σκοπό να ικανοποιήσουν την ζήτηση, και 

αυτό έχει σαν συνέπεια να περνάνε κάποια από τα δικά τους υψηλά κόστη 

συντήρησης, ασφάλειας κα αποθήκευσης στους εκάστοτε πελάτες τους. Έτσι λοιπόν 

η επιχείρηση μπορεί να λειτουργεί σύμφωνα με το J.I.T. , ο προμηθευτής της όμως 

όχι, και αυτό έχει σαν συνέπεια να επιβαρύνονται οι επιχειρήσεις με τα έξοδα του 

προμηθευτή.

Υπό την απουσία ενός ολιστικού συστήματος ,κατά το οποίο και οι προμηθευτές και 

οι κατασκευαστές λειτουργούν με το J.I.T., η επιχείρηση επιβαρύνεται με μια 

αυξημένη τιμή αγοράς Pj. .Υπό αυτές τις συνθήκες το J.I.T. είναι προτιμότερο όταν η

(Pj-Pe)
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ετήσια ζήτηση είναι μικρότερη της D*. Για ετήσια ζήτηση μεγαλύτερη της D* η 

μέθοδος της EOQ προσφέρει καλύτερα αποτελέσματα.

Από την σχέση της ζήτησης ισορροπίας έχουμε ότι το D* εξαρτάται από το ανά 

μονάδα κόστος συντήρησης και από το κόστος της κάθε παραγγελίας.

Εάν λοιπόν τα κόστη συντήρησης είναι μεγάλα τότε και το D* μεγαλώνει και κατά 

συνέπεια το J.I.T είναι καλύτερη λύση και για μεγαλύτερα επίπεδα ζήτησης και μέχρι 

να φτάσουμε το νέο σημείο ισορροπίας D**.

Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και στην περίπτωση που το κόστος παραγγελίας αυξηθεί. 

Και σε αυτήν την περίπτωση το D* μεγαλώνει κάνοντας το J.I.T πιο ελκυστικό για 

μεγαλύτερο εύρος επιπέδων ζήτησης.

Σε εταιρείες ηλεκτρονικών ,για παράδειγμα , στις οποίες τα υλικά είναι ακριβά, τα 

μεταφορικά κόστη αποτελούν ένα πολύ μικρό μέρος του συνολικού κόστους 

αποθέματος. To J.I.T είναι μια πολύ ελκυστική μέθοδος για τέτοιου είδους 

επιχειρήσεις.

Η μελέτη που έγινε μέχρι τώρα βασίστηκε στα μεταβλητά κόστη αποθήκευσης, 

συντήρησης, μεταφοράς και ασφάλειας. Ωστόσο σημαντικό ρόλο παίζουν και τα 

σταθερά κόστη. Κάποια σταθερά κόστη , όπως αποθηκευτικές εγκαταστάσεις, ενοίκια 

κ.α. μπορούν να εξαλειφθούν με την βοήθεια του J.I.T. Ακόμη με την βοήθεια του 

J.I.T ο κατασκευαστής κάνει μακροχρόνια συμβόλαια με τους προμηθευτές 

εξασφαλίζοντας με αυτό τον τρόπο λιγότερη γραφειοκρατία ,εξοικονομώντας πόρους 

σε προσωπικό και χρόνο που χρειάζεται για να γίνει μια παραγγελία. Ακόμη η 

εταιρεία μπορεί να μειώσει τα μεταφορικά κόστη ,κάνοντας μακροχρόνια συμβόλαια 

με μεταφορικές εταιρείες.

Όπως αναφέραμε και παραπάνω σημαντικό ρόλο παίζουν και τα σταθερά κόστη. 

Παρατηρώντας σε έρευνες ,βρήκαμε ότι οι εταιρείες οι οποίες εφάρμοσαν το J.I.T. 

παρουσίασαν μικρότερη ανάγκη σε κτιριακές εγκαταστάσεις. Έτσι πολλές εταιρείες , 

μην έχοντας τι να κάνουν τις εγκαταστάσεις αυτές , αποφάσισαν να τις ενοικιάσουν 

σε άλλες εταιρείες. Από εκεί λοιπόν που οι εγκαταστάσεις αυτές ήταν έξοδο για την 

εταιρεία ,έγιναν με την εφαρμογή του J.I.T. πηγές εσόδων.14 * 2
14 M.J.Schniederjans & Q.Cao, an alternative analysis of inventory costs of JIT & EOQ 

purchasing, International Journal of Physical Distribution & Logistics Management Vol 31 No

2, 2001 σελίδες 112-116
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Εάν η τιμή του ενοικίου ανά τ.μ. είναι F και Ν τα τ.μ. που ενοικιάζονται πλέον τότε η 

εξίσωση του συνολικού κόστους των αποθεμάτων με την μέθοδο του J.I.T. γίνεται,

TCj = Pj D- FN

Η εξίσωση του Ζ που συγκρίνει τις δυο μεθόδους γίνεται

Ζ= TCE - TCj = V2khD + PED - Pj D + FN

= 4lkhD-{Pj -Pe)D + FN

Πολλαπλασιάζοντας και διαιρώντας με το ΡΕ έχουμε:

Το επίπεδο της ζήτησης στην οποία οι δυο μέθοδοι δίνουν το ίδιο αποτέλεσμα 

βρίσκεται για Ζ=0 και είναι

Από το Ζ ,μηδενίζοντας το, μπορούμε να βρούμε και την μέγιστη τιμή που μπορεί να 

δεχτεί η επιχείρηση για να αγοράσει just in time. Η τιμή βρίσκεται, μηδενίζοντας το 

Ζ,

Τα τελικά συμπεράσματα που προκύπτουν δείχνουν ότι το JIT πλεονεκτεί όταν τα 

κόστη συντήρησης των αποθεμάτων είναι μεγάλα, π.χ. μεγάλα ενοίκια για 

αποθηκευτικούς χώρους. Από τη άλλη τα κόστη ανά παραγγελία είναι μεγαλύτερα 

στο JIT και έχει σαν συνέπεια να αυξάνει λίγο την τιμή αγοράς του. Σε ιδανικές 

ωστόσο συνθήκες και όταν το JIT εφαρμοστεί σε όλη την εταιρεία σαν φιλοσοφία

[{Pj /ΡΕ -1 )FN + kh/PE] + J2{Ρ) /PE-VΡΕ)FNkh + k2h2/PE
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τότε πρακτικά η τιμή αγοράς του προϊόντος είναι περίπου ίση με την τιμή του 

προϊόντος σύμφωνα με το μοντέλο EOQ.

I. 4.3 Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΝΟΣ ΟΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

J. I.T ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΟ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ,ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΚΑΙ ΠΕΛΑΤΗ.

Η περίπτωση της εφαρμογής του ολιστικού συστήματος just in time είναι πιο 

πολύπλοκη. Απαιτείται συγχρονισμός από όλα τα ενδιαφερόμενα μέλη ,έτσι ώστε τα 

προβλήματα του ενός να μην επιβαρύνουν όλη την αλυσίδα της διαδικασίας.15

Έστω λοιπόν ένας πελάτης ο οποίος παραγγέλνει από τον κατασκευαστή μια σταθερή 

ποσότητα προϊόντων Q ανά τακτά και σταθερά χρονικά διαστήματα. Για τον 

κατασκευαστή ,επειδή επιβαρύνεται από τα κόστη προετοιμασίας (setup cost), είναι 

ίσως προτιμότερο να παράγει NQ ποσότητα προϊόντων, με σκοπό να καλύψει την 

μελλοντική σίγουρη ζήτηση και να περιορίσει τα κόστη προετοιμασίας(3είυρ cost) . 

Το Ν είναι ένας ακέραιος αριθμός. Όσο το Ν μικραίνει ,μπορούμε να πούμε ότι ο 

κατασκευαστής οδηγείται σε πλήρη και καλύτερη λειτουργία σύμφωνα με το just in 

time.

Από την άλλη και ο ίδιος ο κατασκευαστής θα πρέπει να ρυθμίσει και τις δικές του 

σχέσεις με τον προμηθευτή του σύμφωνα με τον σχεδίασμά της παραγωγής του, για 

να μην δημιουργούνται αποθέματα πρώτων υλών τα οποία δεν θα χρησιμοποιηθούν.

Η εξίσωση του συνολικού κόστους περιέχει κόστη τα οποία οφείλονται και στα τρία 

μέρη. Τα κόστη του αγοραστή περιλαμβάνουν κόστη σχετικά με την διαχείριση των 

αποθεμάτων ,καθώς και κόστη παραγγελιών. Τα κόστη του κατασκευαστή 

περιλαμβάνουν κόστη διατήρησης αποθεμάτων ετοίμων προϊόντων και πρώτων υλών 

καθώς και setup κόστη και κόστη παραγγελιών. Θα θεωρήσουμε ότι όλοι οι 

παρακάτω παράμετροι παραμένουν σταθεροί:

1 .επίπεδα ζήτησης

2. ρυθμός παραγωγής.

3. χρόνος παράδοσης.

A.Banerjee & S.L.Kim, an integrated JIT inventory model ,International Journal of 

Operations & Production Management Vol 15 No 9,1995 σελίδες 237-243
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Θα θεωρήσουμε ακόμη ότι ο πελάτης επιθυμεί την παραγγελία Q ποσότητας ετοίμων 

προϊόντων και ότι ο κατασκευαστής τα παράγει σε παρτίδες με μέγεθος NQ.

Έστω τώρα τα παρακάτω μεγέθη:

• Am = το κόστος της κάθε παραγγελίας για την αγορά πρώτων υλών.

• ΑΓ = το κόστος του κατασκευαστή για την μεταφορά των ετοίμων προϊόντων 

στον πελάτη.

• D = τα επίπεδα της ζήτησης.

• hm = κόστος διατήρησης των πρώτων υλών για τον κατασκευαστή, ανά 

μονάδα πρώτης ύλης.

• hp= κόστος διατήρησης των ετοίμων προϊόντων για τον κατασκευαστή, ανά 

μονάδα προϊόντος.

• hr= κόστος διατήρησης των ετοίμων προϊόντων για τον πελάτη.

• Μ= Ο συντελεστής που καθορίζει το μέγεθος της παρτίδας Qm για τις πρώτες 

ύλες Qm = NQ/M

• Ρ = Ο ρυθμός της παραγωγής.

• Q = Το μέγεθος της παρτίδας παραγγελίας του πελάτη.

• S= Το κόστος της κάθε προετοιμασίας (setup costtyia τον κατασκευαστή.

Ισχύουν ακόμη ότι:

• Ρ> D

• hm ^ hp < hr

Η συνολική εξίσωση του κόστους για τον πελάτη και τον κατασκευαστή ανά μονάδα 

προϊόντος είναι:

JTRC (M,N,Q)= Am MD/NQ + NQDhm/2MP + SD/NQ + Qhp{(2-N)D/P + N-

1 }/2 + + Ar D/Q + Q hr/2

Οι δυο πρώτοι όροι της εξίσωσης αναπαριστούν τα κόστη διατήρησης και 

παραγγελίας για τις πρώτες ύλες . Οι επόμενοι δυο αναπαριστούν τα κόστη setup και 

διατήρησης των ετοίμων προϊόντων. Ο επόμενος όρος μας δείχνει τα κόστη των 

παραγγελιών των ετοίμων προϊόντων και ο τελευταίος όρος μας δείχνει το κόστος 

διατήρησης των ετοίμων προϊόντων για τον πελάτη.
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Η παραπάνω σχέση μπορεί να διαμορφωθεί ως εξής:

JTRC (M,N,Q)= (D/Q){( Am Μ/+ S)/N + Ar} + (Q/2){ NDhm/MP + hp{(2-

N)D/P + N-l} + hr/2}

Παραγωγίζοντας ως προς Q την παραπάνω συνάρτηση έχουμε:

Q*=(a/p)1/2

Με a = 2D{( Am Μ/+ S) /Ν + Ar}

Και β = NDhm/MP + hp{(2-N)D/P + N-l}+ hr/2

1.4.4 Ο ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ TOY ΒΕΛΤΙΣΤΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ME 

ΤΗΝ ΘΕΩΡΕΙΑ ΟΤΙ ΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ 

ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Σύμφωνα με την θεωρεία του χαρτοφυλακίου το απόθεμα μπορεί αν θεωρηθεί μέρος 

του συνολικού χαρτοφυλακίου της επιχείρησης.16 Η προσέγγιση αυτή εισάγει κάποιες 

χρηματοοικονομικές μεταβλητές οι οποίες συμμετέχουν στον καθορισμό της 

βέλτιστης ποσότητας του αποθέματος. Οι μεταβλητές που χρειαζόμαστε είναι:

• το επίπεδο των πωλήσεων της επιχείρησης.

• Οι διακύμανση των πωλήσεων.

• Το κόστος κεφαλαίου r ,το οποίο ισούται με το ονομαστικό επιτόκιο μείον τον 

αναμενόμενο πληθωρισμό, (r = R - Rra)

• Το κόστος διατήρησης του αποθέματος kt

Το νέο που έρχεται να προσφέρει η ανάλυση χαρτοφυλακίου είναι το ότι για να 

ακολουθήσουμε μια στρατηγική για τα αποθέματα θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας 

και άλλους παράγοντες.

16 J.Corbett, D.Hay, H.Louri, A financial portfolio approach to inventory behaviour: Japan and 

UK, International Journal of Production Economics 59, 1999 σελίδες 43-51
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Τέτοιοι μπορεί να είναι:

• Ο βραχυχρόνιος δανεισμός.

• Οι πιστώσεις μας.

• Το χρέος.

• Το συνολικό κεφάλαιο κινήσεως.

Όλα αυτά μπορούμε να τα περιγράφουμε με το παρακάτω μοντέλο ,όπου ΔΝ είναι η 

ετήσια απαίτηση για επένδυση σε αποθέματα.

ΔΝ =αο + αιΝ + a2ES + α3ΕΡ + α4Ρ' + asMS + aeR + α?Κ + agAK + agL + aioLB +

+anSB + a^SR

Όπου

EP είναι το αναμενόμενο κέρδος 

ES οι αναμενόμενες πωλήσεις 

R το βραχυχρόνιο επιτόκιο δανεισμού

Ρ' ο πληθωρισμός στον κλάδο που δραστηριοποιείται η επιχείρηση 

ΔΚ η επένδυση

L τα ρευστοποιήσιμα περιουσιακά στοιχεία 

LB ο μακροχρόνιος δανεισμός 

SB ο βραχυχρόνιος δανεισμός 

SR το κεφάλαιο των μετόχων 

MS το μερίδιο αγοράς της εταιρείας.

Ν η συνολική αξία των αποθεμάτων

Τρέχοντας την παραπάνω παλινδρόμηση μπορούμε να βρούμε την στατιστική 

σημαντικότητα καθενός από τους παραπάνω όρους.

Η προσέγγιση αυτή λοιπόν μας δίνει μια πιο γενική εικόνα για την διαμόρφωση της 

στρατηγικής των αποθεμάτων, δείχνοντας την εξάρτηση και από άλλα μεγέθη που 

με την κλασική προσέγγιση δεν τα δίναμε την ανάλογη σημαντικότητα.

Το πρόσημο και η τιμή που θα μας δώσει η παλινδρόμηση θα μας δείξει την 

στατιστική σημαντικότητα του κάθε όρου. Αν για παράδειγμα ένας συντελεστής 

δώσει αρνητική τιμή αυτό σημαίνει ότι τα αποθέματα και το στοιχείο που 

αντιπροσωπεύει αυτός ο συντελεστής παίζουν ανταγωνιστικό ρόλο μεταξύ τους.
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αύξηση του ενός θα οδηγήσει σε μείωση του άλλου. Αντίθετα εάν ο συντελεστής έχει 

θετικό πρόσημο αυτό σημαίνει ότι υπάρχει θετική συσχέτιση μεταξύ τους και ότι 

αύξηση του ενός θα οδηγήσει σε αύξηση του άλλου.

Η θεωρεία του χαρτοφυλακίου μας δείχνει μια πιο μακροχρόνια οπτική γωνία για τις 

δυνάμεις που καθορίζουν τα αποθέματα. Έτσι βλέπουμε την παρουσία 

χρηματοοικονομικών όρων στην συνάρτηση παλινδρόμησης.

Δεύτερον μας δίνει πως η αγορά καθορίζει το επίπεδο των αποθεμάτων, δείχνοντας 

μια εξάρτηση αυτών από το κόστος δανεισμού.

Τέλος μας δείχνει πως οι αποφάσεις πάνω στα αποθέματα ,μπορεί να επηρεάσουν 

άλλες παραμέτρους του κεφαλαίου κινήσεως , όπως τα ρευστά διαθέσιμα.

1.5 Η ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ JUST IN TIME

Πριν προχωρήσουμε στην ανάλυση των χρηματοοικονομικών πλεονεκτημάτων που 

προκύπτουν από την χρήση των συστημάτων JIT είναι ιδιαίτερα σημαντικό να δούμε 

τα κόστος το οποίο απαιτείται από την επιχείρηση για να στηρίξει την λειτουργία 

τέτοιων συστημάτων.

Το κόστος αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό και για αυτό τον λόγο θα πρέπει οι 

επιχειρήσεις πριν την εφαρμογή του να προχωρήσουν σε ανάλυση κόστους - 

ωφέλειας (cost-benefit analysis) πριν τελικά πάρουν την απόφαση για την οριστική 

εφαρμογή του.

Το αρχικό κόστος εφαρμογής μπορεί εύκολα να αποσβεστεί από την ελάττωση στα 

κόστη διατήρησης και μεταχείρισης των αποθεμάτων. Υπάρχουν όμως και κάποια 

κόστη τα οποία δεν φαίνονται στην αρχή ης εφαρμογής αυτών των συστημάτων , 

αλλά μετέπειτα κατά την λειτουργία τους.

Τέτοια είναι:

• Αυξημένη επιρροή των συνδικάτων: η επιχείρηση εξαιτίας του ότι δεν έχει 

πολλά αποθέματα εξαρτάται για παράδειγμα από την στάση των συνδικάτων 

τα οποία μπορούν να ασκήσουν επιρροή στην εταιρεία εκμεταλλευόμενοι το 

ότι αυτή μπορεί να χρειάζεται γρήγορα και άμεσα πρώτες ύλες .

• Η ακαταλληλότητα των ευέλικτων συστημάτων παραγωγής (Flexible 

Manufacturing Systems): τα ευέλικτα αυτά συστήματα πολλές φορές μπορεί
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να μην είναι συμβατά με όλα τα εξαρτήματα που χρησιμοποιούμε και κατά 

συνέπεια να απαιτούνται έξοδα για την μετατροπή αυτών.

• Τα κόστη ανάπτυξης εργαζομένων πολλαπλών ειδικοτήτων 

(multifunctional workers) για την διαχείριση των συστημάτων: τα κόστη 

που απαιτούνται για την επιμόρφωση αυτών είναι ιδιαίτερα μεγάλα . Στο ίδιο 

μήκος κύματος κυμαίνονται και οι μισθοί αυτών οι οποίοι είναι ιδιαίτερα 

υψηλοί.

• Κόστη προμηθευτών: τα συστήματα Just in time απαιτούν την συνεργασία 

με συγκεκριμένο αριθμό προμηθευτών. Η δέσμευση αυτή στην συνεργασία 

με τους προμηθευτές ,αναγκάζει την εταιρεία συχνά να πριμοδοτεί τις αγορές 

τις από αυτούς, μιας που τους εξαναγκάζει να δουλεύουν σύμφωνα με την 

δική της λογική, μικρές παρτίδες πρώτων υλών ανά τακτά διαστήματα.

• Κόστη από την επένδυση σε εξοπλισμό: τα κόστη αυτά συνδέονται με την 

ανάγκη της εταιρείας για επενδύσεις σε μηχανολογικό εξοπλισμό ,έτσι ώστε 

να αντεπεξέλθει στην αποτελεσματική εφαρμογή των συστημάτων JIT.

1.5.1 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ JUST IN TIME

Η χρηματοδότηση των επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν συστήματα just in time 

γίνεται συνήθως με ανελαστικές βραχυπρόθεσμες πολιτικές. Όταν λέμε ανελαστικές 

βραχυπρόθεσμες στρατηγικές αναφερόμαστε συνήθως σε:

• μικρές επενδύσεις σε αποθέματα

• πωλήσεις χωρίς πιστωτικούς όρους και χωρίς εισπρακτέα γραμμάτια

• διατήρηση χαμηλών ισορροπιών μετρητών και χωρίς επενδύσεις σε 

εμπορεύσιμα χρεόγραφα.

Στις επιχειρήσεις λοιπόν αυτές απαιτείται χαμηλότερο κεφάλαιο κίνησης(κεφάλαιο 

κίνησης= κυκλοφορούν ενεργητικό - βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις) σε σχέση με τις 

επιχειρήσεις που δεν χρησιμοποιούν τέτοια συστήματα.

Για να είναι συμφέρουσα η πολιτική χρήσης τέτοιων συστημάτων θα πρέπει οι 

εταιρείες αυτές να παρουσιάζουν μικρά carrying costs. Τα παραδείγματα μας όσο 

αφορά τις Ιαπωνικές εταιρείες οι οποίες χρησιμοποιούν πολύ συχνά τέτοια 

συστήματα , είναι ότι αυτές έχουν ένα λόγο ξένων προς ιδία κεφάλαια που είναι 

περίπου ίσως με το 3. Τα ξένα αυτά κεφάλαια είναι συνήθως τραπεζικά δάνεια.
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1.5.2 ΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ 

JIT

Οι χρηματοοικονομικές συνέπειες της εφαρμογής τέτοιων συστημάτων δεν 

περιορίζονται μόνο στη μείωση του κόστους λόγω της μείωσης των αποθεμάτων , 

αλλά επεκτείνεται τόσο στις ταμειακές ροές όσο και στην συνολική διαμόρφωση του 

εισοδήματος. Οι συνέπειες αυτές επεκτείνονται τόσο σε βραχυχρόνιο , όσο και σε 

μακροχρόνιο ορίζοντα.

Τα μειωμένα κόστη παραγωγής έχουν σαν συνεπεία την μείωση της τιμής του 

προϊόντος και κατά συνέπεια μπορεί να οδηγήσει στην αύξηση της ζήτησης του. 

Αυτό συνεισφέρει σημαντικά στην αύξηση των εσόδων της εταιρείας. Τα συστήματα 

αυτά συνεισφέρουν σημαντικά και στην αύξηση της παραγωγικότητας. Τα προϊόντα 

έχουν μια σταθερή ποιότητα ,γεγονός που ανεβάζει την εκτίμηση του καταναλωτικού 

κοινού για τα προϊόντα της επιχείρησης . Όλα τα παραπάνω συμβάλουν σημαντικά 

στην αύξηση των εσόδων της εταιρείας.

Στην πραγματικότητα οι ταμειακές εισροές είναι κάπως μειωμένες το πρώτο καιρό 

της εφαρμογής του συστήματος. Ωστόσο αυτό οφείλεται στο αρχικό επενδυόμενο 

κεφάλαιο και στην δυσκολία προσαρμογής της εταιρείας στα νέα δεδομένα. 

Μακροχρόνια η εικόνα θα αλλάξει και οι ταμειακές εισροές θα πραγματοποιήσουν 

αύξηση.

Σημαντική είναι και η επίδραση του JIT στην κοστολόγηση των αποθεμάτων. Πριν 

από το JIT τα αποθέματα εμφάνιζαν κάποια προβλήματα κοστολόγησης. Τα 

προβλήματα αυτά σχετίζονται με τις διακυμάνσεις που μπορούν να έχουν οι τιμές των 

πρώτων υλών που τα απαρτίζουν ,με συνέπεια να επηρεάζεται και η δική τους 

κοστολόγηση. Διάφορες τεχνικές κοστολόγησης έρχονται να αντιμετωπίσουν το 

πρόβλημα αυτό (LIFO, FIFO, Μέσο σταθμικό κόστος, κτλ) ,ωστόσο πολλές φορές το 

κάνουν πιο πολύπλοκο. To JIT έρχεται και λύνει το πρόβλημα μιας που η 

κοστολόγηση των προϊόντων εξαρτάται από τις τρέχουσες τιμές των πρώτων 

υλών.18

R.Balakrishnan, T.J.Linsmeier, M.Venkatachalam, Financial benefits from JIT adoption: 

effects of customer concentration and cost structure, The Accounting Review, Vol 31, No 2 (Apr 

1996), σελίδες 183-205.
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Ωστόσο ένα πλεονέκτημα που χάνεται από την χρήση του JIT είναι αυτό που 

προκύπτει όταν έχουμε αποθέματα τα οποία τα έχουμε αγοράσει σε μικρότερη τιμή 

από την σημερινή. Σε περιπτώσεις λοιπόν που οι τιμές των πρώτων υλών 

μεγαλώνουν, τότε εάν έχουμε αποθέματα ,μπορούμε να πωλήσουμε τα προϊόντα 

αυτά σε μικρότερη τιμή από κάποιον που αγοράζει εκείνη την στιγμή πρώτες ύλες για 

να τα κατασκευάσει και ο οποίος αναγκάζεται να τα χρεώσει περισσότερο.

Το ίδιο μπορεί να συμβεί και εάν έχουμε αποθέματα πρώτων υλών.

Με τον τρόπο λοιπόν αυτό, το JIT περιορίζει τα κέρδη από την κατακράτηση 

αποθεμάτων. Έτσι στο εισόδημα μας δεν εμφανίζονται αυτά τα κέρδη και κατά 

συνέπεια θα φορολογηθούμε λιγότερο.

Όσο αφορά τις επενδύσεις σε πάγιο εξοπλισμό αυτές αυξάνονται στην περίπτωση που 

θέλει η εταιρεία να εφαρμόσει μια γενική στρατηγική JIT και είναι πιο μικρές όταν 

δεν προχωρήσει σε ολοκληρωτική εφαρμογή του. Το ύψος της επένδυσης αυτής 

επηρεάζει σημαντικά τις ταμειακές ροές.

Η σωστή και αποτελεσματική εφαρμογή του JIT οδηγεί και σε μια αύξηση των 

εισπρακτέων λογαριασμών οι οποίοι πλέον πια δίνουν μια ικανοποιητική περιγραφή 

των ταμειακών εισροών της εταιρείας. Η εταιρεία παράγει αξιόπιστα προϊόντα, 

μηδενίζεται σχεδόν η φύρα, και οι πελάτες είναι ευχαριστημένοι.

Όσο αφορά το μέρος του παθητικού επηρεάζεται σημαντικά από την χρήση του JIT. 

Οι μικρές και συχνές παραγγελίες απαιτούν για να πραγματοποιηθούν 

βραχυπρόθεσμη δανειοδότηση για την χρηματοδότηση του κεφαλαίου κίνησης. Είναι 

πολύ πιθανόν και οι λογαριασμοί πληρωτέοι να αυξηθούν εξαιτίας των συνεχόμενων 

παραγγελιών της εταιρείας. Ομοίως και η μακροχρόνια δανειοδότηση της εταιρείας 

μπορεί να αλλάξει εξαιτίας των επιπλέον επενδύσεων σε πάγια περιουσιακά στοιχεία 

που ίσως χρειάζεται να πραγματοποιήσει η επιχείρηση και κατά συνέπεια να αλλάξει 

η σχέση ξένων και ιδίων κεφαλαίων.* 19

Bih-Ru Lea, Η.Min, Selection of management accounting systems in JIT and theoty of

constraints based manufacturing, International Journal of Production Economics,Vol 41, No 13,

σελίδες 2879-2910
19 R.Fullerton ,C.S.McWatters, C.Fawson, An examination of the reletionship between JIT and 

financial perfomance, Journal of Operations Management 21(2003) σελίδες 383 -400
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1.5.3 ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ TOY JIT

Από τα παραπάνω παρατηρούμε ότν αρκετοί είναι οι παράγοντες που επηρεάζουν την 

χρηματοοικονομική επίδοση της επιχείρησης. Αλλοι επηρεάζουν τα έσοδα και άλλοι 

τα κεφάλαια.

Υπάρχουν ουσιαστικά τέσσερις τρόποι όπου το JIT αναμένεται να αυξήσει το ROA 

της επιχείρησης:20,21

■ Η παραγωγή μετά την εφαρμογή του JIT οδηγεί σε αυξημένη 

ελαστικότητα της παραγωγής, υψηλότερη ποιότητα του προϊόντος στην 

παραγωγική διαδικασία. Αυτοί οι παράγοντες αυξάνουν το 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της επιχείρησης με συνέπεια την αύξηση 

των κερδών άρα και του ROA.

■ Χαμηλότερα αποθέματα, με συνέπεια την μείωση του κόστους των 

εργασιών χωρίς προστιθέμενη αξία με συνέπεια την μείωση του 

κόστους του προϊόντος και κατά επέκταση αύξηση του ROA.

■ Αποδέσμευση κεφαλαίου αλλά και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού από 

την μη χρησιμοποίηση τους, με συνέπεια την μείωση των συνολικών 

κεφαλαίων που χρειάζονται για την επιχείρηση και κατά προέκταση την 

αύξηση του ROA.

■ Ακόμα και όταν επικρατούν πληθωριστικές πιέσεις στην αγορά, η 

πώληση προϊόντων ακατέργαστων ή μη, όταν χρησιμοποιείται 

λογιστικά η μέθοδος της LIFO, μειώνεται το κόστος πωληθέντων κι η 

αξία της κεφαλαιακής βάσης άρα αυξάνεται το ROA.

Παρόλο αυτά η εμπειρία έχει δείξει ότι η υιοθέτηση του JIT δεν οδηγεί αυτόματα σε 

αύξηση των κερδών γιατί το κέρδος από το JIT μπορεί να αντισταθμιστεί από νέα 

έμμεσα η άμεσα κόστη. Αυτά μπορεί να είναι: * 2

C.Claycomb, R.Germain, C.Droge, Total system JIT outcomes: inventory, organization and 

financial benefits, International Journal of Physical Distribution & Logistics Management ,Vol 

29, No 10,1999, σελίδες 613-625.

2lD.T.Boyd, L.Kronk & R.Skinner , The effects of just in time systems on financial accounting 

metrics industrial Management & Data Systems, 102/3,2002, σελίδες 153-156
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■ Για την εφαρμογή του JIT θα χρειαστεί η εκπαίδευση του προσωπικού 

που σημαίνει αύξηση του κόστους και μείωση των κερδών γιατί το JIT 

δεν έχει αρχίσει ακόμα να αποδίδει τα μέγιστα. Προφανώς και το ROA 

θα μειωθεί.

■ Επενδύσεις που είναι απαραίτητες για να μπορέσει να εφαρμοστεί το 

JIT θα αυξήσουν την κεφαλαιακή βάση και θα μειώσουν τα 

βραχυχρόνια κέρδη με συνέπεια μείωση του ROA.

■ Η μείωση των αποθεμάτων των πρώτων υλών αυξάνει την εξάρτηση 

της επιχείρησης από τους προμηθευτές της και μπορεί να οδηγήσει σε 

μειώσεις των πωλήσεων, σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν μπορεί να 

ανταποκριθεί σε περίπτωση κάποιας έκτακτης παραγγελίας.

■ Σε βραχυχρόνια περίοδο η μείωση των αποθεμάτων επηρεάζει το ROA 

έστω και λογιστικά. Τα προϊόντα που βρισκόταν στη γραμμή 

παραγωγής ή ήταν αποθηκευμένα ως έτοιμα προϊόντα, θα πρέπει στο 

σύντομο αυτό χρονικό διάστημα να εμφανιστούν ως έξοδα με συνέπεια 

την μείωση του ROA.

1.5.4 ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ JUST IN TIME ΜΕ ΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 

ΜΟΝΤΕΛΑ

1.5.4.1 JIT ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (MANAGEME

NT ACCOUNTING SYSTEM)

Καθώς οι επιχειρήσεις εξαιτίας των τεχνολογικών εξελίξεων υιοθετούν συνεχώς νέες 

πρακτικές, απαιτείται να γίνουν αλλαγές και στην μέθοδο της διοικητικής λογιστικής 23

J.Fedorowicz, Discussion of adoption of JIT and EDI and perceptions of cost management 

systems effectiveness, Journal of business and industrial marketing Vol 14 Not ,1999 σελίδες 7-

13.
23 R.R.Fullerton & C.S.Mewatters , The role of performance measures and incentives systems in 

relation to the degree of JIT implementation ,Accounting, Organizations and Society 27 ,2002, 

σελίδες 711-721
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Οι αλλαγές αυτές είναι απαραίτητες ώστε τα συμπεράσματα να είναι πιο ακριβή και 

να διευκολύνουν στην λήψη αποφάσεων και στις απαιτήσεις της διαχείρισης. 

Έρευνες τονίζουν ότι στρατηγικές προτεραιότητες μιας επιχείρησης πλέον πρέπει να 

είναι η αποδοτική παραγωγική διαδικασία και τα πληροφοριακά συστήματα τα οποία 

δίνουν πληροφόρηση και στη διοικητική λογιστική.

Με την εφαρμογή του JIT απαιτείται πλέον ένα σύστημα ελέγχου που να συν 

υπολογίζει τις αλλαγές στη ποιότητα, τις αλλαγές στο χρόνο στησίματος, στα 

ελαττωματικά και την διάρκεια παραμονής στην γραμμή παραγωγής.

Παρόλο που οι ωφέλειες από το JIT είναι γνωστές και αποδεικνύονται στην πράξη 

καθημερινά, η εφαρμογή του ιδιαίτερα στις ΗΠΑ συνάντησε δυσκολίες κυρίως από 

την αντίδραση που υπάρχει πάντα στις αλλαγές, στην μη κατανόηση του JIT, από την 

απαίτηση υψηλής παραγωγικότητας ανθρώπινο δυναμικό καθώς και από την 

αντίδραση των προμηθευτών να εισέλθουν σε αυτή την διαδικασία.

Μέρος αυτών των αντιδράσεων ίσως να μην υπήρχε εάν η διοικητική λογιστική είχε 

προσαρμοστεί και είχε υιοθετήσει μεθόδους μέτρησης της απόδοσης του JIT.

Με τα σημερινά δεδομένα της διοικητικής λογιστικής όσες επιχειρήσεις έχουν 

εφαρμόσει το JIT, οι managers τους προτείνουν να σχηματίζουν βραχυχρόνιες 

χρηματοοικονομικές και λειτουργικές καταστάσεις γιατί έχουν ως αποτέλεσμα να 

παρουσιάζεται καλύτερη η εικόνα της επιχείρησης , παραβλέποντας την στρατηγική 

και την δομή της επιχείρησης . Οι περισσότεροι ακαδημαϊκοί και συγγραφείς έχουν 

εντοπίσει εδώ και δύο δεκαετίες την αδυναμία της διοικητικής λογιστικής να 

υπολογίζει αποτελεσματικά την επιχειρηματική απόδοση μέσα στο επιχειρηματικό 

περιβάλλον. Η εστίαση στη βραχυχρόνια περίοδο δεν επιτρέπει την μέτρηση των 

παραγόντων που μακροχρόνια θα επηρεάσουν την κερδοφορία της.

Συνεπώς οι επιχειρήσεις πρέπει να αναπροσαρμόσουν την διοικητική τους λογιστική. 

Θα πρέπει τα υπολείμματα να εμφανίζονται σε κάθε φάση της παραγωγικής 

διαδικασίας συνδυάζοντας τα με μεθόδους μέτρησης της συνεχής μείωσης τους. Με 

την εφαρμογή του JIT γίνονται πιο διακριτοί οι στόχοι της επιχείρησης και είναι 

απαραίτητη η πληροφόρηση πάνω σε αυτούς. Η χρησιμοποίηση μη 

χρηματοοικονομικών πληροφοριών από την πλευρά της διοικητικής λογιστικής έχει 

αποδειχθεί πως οδηγεί σε καλύτερα συμπεράσματα και καλύτερη μελέτη της 

επιχείρησης.
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Για την λήψη αποφάσεων σε περιβάλλον JIT η επιχείρηση πρέπει να μπορεί να 

προσδιορίσει τους παράγοντες που επηρεάζονται από την υιοθέτηση του. Η έλλειψη 

ή και ακόμα, η λανθασμένη μέθοδος μέτρησης μπορεί να οδηγήσει σε εσφαλμένα 

συμπεράσματα για την αποτελεσματικότητα της εφαρμογής του JIT. Οι επιχειρήσεις 

που έχουν εφαρμόσει το JIT δεν στηρίζονται τόσο σε χρηματοοικονομικές αναλύσεις 

όσο σε προσωπικές παρατηρήσεις και μη χρηματοοικονομικές μεθόδους. Για αυτούς 

είναι πιο σημαντικός ο χρόνος στησίματος της γραμμής παραγωγής, τα υπολείμματα 

και η μείωση του χρόνου από οτιδήποτε άλλο. Η εισαγωγή της φιλοσοφίας της 

συνεχής βελτίωσης της ποιότητας έχει ως αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι να έχουν 

μεγαλύτερη πληροφόρηση για μη χρηματοοικονομικούς παράγοντες, να αισθάνονται 

ότι συμμετέχουν κι αυτοί στην ανάπτυξη της επιχείρησης ως αναπόσπαστα μέλη με 

συνέπεια , προβλήματα ή ατέλειες να διορθώνονται πολλές φορές στη πηγή, 

μεγαλύτερη παραγωγικότητα και αποτελεσματικότητα καθώς και καλύτερη ροή 

πληροφοριών. Παρατηρείται λοιπόν σύμφωνα με τις έρευνες ότι οι περισσότερες 

επιχειρήσεις που αποσκοπούν στο να παραμείνουν ανταγωνιστικές και κάτω από την 

έντονη ανταγωνιστικότητα της παγκοσμιοποίησης θα πρέπει να δίνουν περισσότερη 

σημασία σε μη χρηματοοικονομικούς παράγοντες όπως η ποιότητα, ο χρόνος 

παράδοσης, το ύψος των αποθεμάτων και η παραγωγικότητα αντί των παραδοσιακών 

μεθόδων της διοικητικής λογιστικής.

Για την επιτυχή εφαρμογή οποιοσδήποτε καινοτομίας είναι απαραίτητες και οι 

οργανωτικές αλλαγές στην επιχείρηση. Διαφορετικά τα αποτελέσματα δεν θα είναι τα 

αναμενόμενα καθώς θα είναι δύσκολη η αποδοχή και η κατανόηση του εγχειρήματος. 

Το προσωπικό πρέπει να ενημερωθεί και να ενσωματωθεί στη στρατηγική της 

επιχείρησης. Η μέθοδος των πριμοδοτήσεωνφοηιιβ) πρέπει να συνδεθεί με τις νέες 

οργανωσιακές αξίες, αποσκοπώντας κυρίως στην ποιότητα και την ομαδικότητα. Η 

αποτελεσματικότητα και η αυξημένη εργατικότητα των Ιαπώνων εργατών, έναντι των 

Αμερικανών και των Ευρωπαίων οφείλεται κυρίως στο ότι τα bonus είναι 

συνδεδεμένα με την ποιότητα και την παραγωγικότητα. Παρόλο τις σαφείς αποδείξεις 

που υπάρχουν σήμερα ύστερα από πολυετή εμπειρία με το JIT, οι περισσότεροι 

manager εξακολουθούν να πιστεύουν στις παραδοσιακές λογιστικές μεθόδους 

πιστεύοντας ότι τα χρηματοοικονομικά κριτήρια είναι πιο σημαντικά και δείχνουν 

καλύτερα την απόδοση της επιχείρησης.

Απαραίτητη είναι και η σύνδεση της διοικητικής λογιστικής με την διοίκηση 

ανθρωπίνων πόρων. Η εφαρμογή του JIT προϋποθέτει το σεβασμό του ανθρώπινου
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δυναμικού της επιχείρησης καθώς είναι απαραίτητη η συμμετοχή του στη λήψη 

αποφάσεων και η βελτίωση των προσωπικών ικανοτήτων οδηγεί και στην αύξηση 

της παραγωγικότητας. Παρόλο που το JIT περιορίζει τον εργαζόμενο αποκλειστικά 

στον τομέα του, αυξάνει όμως την υπευθυνότητα του στους τομείς της λειτουργίας 

και του ελέγχου της ποιότητας . για τις στρατηγικές προτεραιότητες πρέπει να 

πληροφορηθούν όλα τα επίπεδα της επιχείρησης ώστε να έχουν την δυνατότητα για 

επεμβάσεις και διορθώσεις με στόχο την αύξηση της αποτελεσματικότητας και της 

παραγωγικότητας.

1.5.4.2 JIT ΚΑΙ ABC( ACTIVITY BASED COST)

Η απαίτηση για ακριβή υπολογισμό του κόστους, εξαιτίας της εφαρμογής του JIT , 

οδήγησε στην υιοθέτηση νέων τεχνικών κοστολόγησης .

Τα τελευταία χρόνια, η υιοθέτηση του JIT έδωσε στους διοικούντες τη δυνατότητα 

να απαλείψουν όλες εκείνες τις διαδικασίές οι οποίες δεν δίνουν αξία στο προϊόν. 

Ωστόσο η αύξηση των γενικών βιομηχανικών εξόδων έκανε το πρόβλημα της 

κοστολόγησης πιο δύσκολο. Οι παραδοσιακές πολιτικές δεν μπορούσαν να 

αντεπεξέλθουν στις νέες συνθήκες που διαμορφωνόταν. Εδώ ήρθε το ABC για να 

δώσει λύση στο πρόβλημα. Όπως αναφέραμε και παραπάνω, η εφαρμογή του JIT 

σαν γενική φιλοσοφία της επιχείρησης, μας επιτρέπει να αναλύσουμε όλη την 

παραγωγική διαδικασία της επιχείρησης. Η ανάλυση αυτή μας βοηθά να βρούμε όλα 

εκείνα τα τμήματα της παραγωγικής διαδικασίας που προσθέτουν αξία αλλά και 

κόστος στο προϊόν μας. Στα νέά δεδομένα που φέρνει το JIT, η ιδανική μέθοδος για 

την κοστολόγηση του προϊόντος είναι το ACTIVITY BASED COST( κόστος ανά 

κομμάτι λειτουργίας). Η τεχνική ABC βασίζεται στην διαίρεση του προϊόντος σε όλες 

τις διαδικασίες και τα υλικά που συμβάλουν ως την τελική παραγωγή του. Τα υλικά 

που το αποτελούν μπορούν εύκολα να κοστολογηθούν. Εκεί που έρχεται να 

συμπληρώσει το JIT είναι ο προσδιορισμός των επιμέρους διαδικασιών και πως η 

καθεμία συμβάλει στο συνολικό κόστος.
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Σχήμα 1.3: Η σχέση ανάμεσα στο JITyABC τα συστήματα παραγωγής.25

Για αυτό το λόγο το JIT και το ABC , αλληλοσυμπληρώνονται ,και τα δυο 

ταυτόχρονα συμβάλουν ιδανικά στη σωστή διαχείριση των αποθεμάτων.

To ABC θεωρεί ότι όλες οι δραστηριότητες της επιχείρησης γίνονται για την 

υποστήριξη και την παραγωγή των προϊόντων ή υπηρεσιών. Οι δραστηριότητες 

«καταναλώνουν» ύλες και τα προϊόντα «καταναλώνουν» δραστηριότητες. Το κόστος 

παραγωγής υπολογίζεται ως το άθροισμα του κόστους των δραστηριοτήτων και των 

πηγών που χρειάζονται για την παραγωγή ενός συγκεκριμένου προϊόντος. Κατά το 

ABC όλες οι δραστηριότητες γίνονται για να στηρίζουν την παραγωγή και τη διανομή 

των αγαθών ή υπηρεσιών.

Στο σχήμα 3 φαίνεται η σχέση ανάμεσα στην εφαρμογή συστημάτων JIT,ABC και 

στα αυτοματοποιημένα συστήματα παραγωγής.

Σύμφωνα με πηγές της βιβλιογραφίας είναι προτιμότερο μια επιχείρηση να αρχίσει με 

την υιοθέτηση του JIT σαν μια γενική φιλοσοφία λειτουργίας. Κατόπιν συστήνεται η 

χρήση αυτοματοποιημένων συστημάτων παραγωγής. Η χρήση αυτοματοποιημένων 

συστημάτων αυξάνει τόσο το πάγιο εξοπλισμό της εταιρείας όσο και τα γενικά 

βιομηχανικά έξοδα. Η ανάγκη για την δημιουργία νέων κέντρων κόστους είναι 

επιτακτική για τη κοστολόγηση των προϊόντων. Το κενό αυτό έρχεται να καλύψει η 

εφαρμογή του ABC25.
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To ABC βοηθά σημαντικά την επιχείρηση και στην περίπτωση που το απόθεμα της 

αποτελείται από πλήθος προϊόντων. Γνωρίζοντας λοιπόν πιο από τα προϊόντα μας 

συμβάλει περισσότερο στα έσοδα της επιχείρησης μπορεί η διοίκηση των 

αποθεμάτων να ακολουθήσει διαφορετική πολιτική διαχείριση για καθένα προϊόν.24 25 

Η χρήση του ABC οδηγεί σε υψηλότερα βραχυχρόνια και μακροχρόνια κερδοφορία. 

Είναι γνωστές πλέον ποιες δραστηριότητες «καταναλώνουν» περισσότερο κόστος, 

δίνοντας τη δομή του κόστους ενός προϊόντος, όπου πλέον μπορεί να παρατηρηθεί 

που είναι δυνατόν παρεμβάσεις και βελτιώσεις. Σε επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας 

όπου το ανθρώπινο δυναμικό δε συμμετέχει σε μεγάλο βαθμό στην παραγωγή είναι 

σημαντικό η διοίκηση να γνωρίζει τη συμπεριφορά του κόστους. Με το ABC 

εμφανίζονται και χαμηλότερα WIP(work in process) αποθέματα διότι η παραγωγική 

διαδικασία απεικονίζεται ρεαλιστικά με αποτέλεσμα ακριβέστερες προβλέψεις για το 

κόστος παραγωγής και το μίγμα παραγωγής.

24D.P.Holdren & C.A.Hollingshead , Differential pricing of industrial services: the case of 

inventory financing, Journal of business & industrial marketing ,Vol 14, No 1,1999, σελίδες 7-10.

25Z.Hoque , Just in time production, automation, cost allocation practices and importance of cost 

information: An empirical investigation in the New-Zealand based manufacturing organizations, 

British Accounting Review 2000,32, σελίδες 133-152
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

2 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΥΛΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Η παρούσα διπλωματική εργασία θα μελετήσει την διαχείριση των αποθεμάτων της 

εταιρείας ΠΟΥΛΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.Β.Ε.. Πριν ασχοληθούμε με την 

διαχείριση αποθεμάτων της εταιρείας θα αναφέρουμε συνοπτικά κάποια στοιχεία για 

την ίδια την εταιρεία.

2.1 ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η Εταιρία “ΠΟΥΛΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ”

ιδρύθηκε το 1980, αρχικά ως Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης για να μετατραπεί το 

1987 σε Ανώνυμη Εταιρία (Φ.Ε.Κ. Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. υπ’ αριθμόν 1918 / 

2.7.1987). Είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών του Υπ. Ανάπτυξης 

με Α.Μ. 15406/01/Β/87/28. Η έδρα της Εταιρίας βρίσκεται στο Δήμο Καλλιθέας, στη 

διεύθυνση Λεωφ. Συγγρού 142, σε μισθωμένο κτίριο, όπου στεγάζονται και οι 

κεντρικές υπηρεσίες. Επίσης, η Εταιρία διατηρεί υποκαταστήματα στην Θεσσαλονίκη 

στα Σκόπια και στην Κύπρο. Η διάρκεια της Εταιρίας είναι 100 έτη και λήγει την 

30.6.2087.

2.2 ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Η ΠΟΥΛΙΑΔΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.Β.Ε προήλθε από την μετατροπή της 

προυφιστάμενης Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης που έφερε την επωνυμία 

Πουλιάδης & Συνεργάτες και η οποία ιδρύθηκε από τους κ.κ. Αθανάσιο Πουλιάδη 

και Δημήτριο Κρασόπουλο το 1980. Η κύρια δραστηριοποίηση της Εταιρίας τότε 

ήταν η αντιπροσώπευση και η διανομή στην ελληνική αγορά των υπολογιστών της 

αμερικάνικης Εταιρίας TEXAS Instruments και των ημιαγωγών της ίδιας Εταιρίας. Ο 

βασικός στόχος της Εταιρίας ήταν η διεύρυνση του φάσματος των πωλούμενων 

προϊόντων . έτσι σταδιακά προχωρά στην ανάληψη αντιπροσωπειών των κυριοτέρων 

οίκων ψηφιακής τεχνολογίας του εξωτερικού κατά το διάστημα 1980-1983.
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To 1983 πλέον , η Εταιρία προσανατολίζεται στην αποκλειστική δράστηριοποίηση 

στον τομέα χονδρικής πώλησης. Έτσι γρήγορα αναδεικνύεται σε έναν από τους 

σημαντικότερους διανομείς στην ελληνική αγορά καθώς δραστηριοποιείται σε 

πωλήσεις εξαρτημάτων και περιφερειακών συσκευών ηλεκτρονικών υπολογιστών και 

έτοιμου λογισμικού.

Κατά το χρονικό διάστημα 1990-1996 η Εταιρία επεκτείνει τις δραστηριότητες της σε 

πωλήσεις ‘’ολοκληρωμένων” συστημάτων προσωπικών υπολογιστών . Η εξέλιξη 

αυτή είχε καταλυτική επίδραση στην πορεία της Εταιρίας , καθώς εδραίωσε την 

Εταιρία σε μια από τις πρώτες θέσεις στην ελληνική αγορά πληροφορικής.

Το 1997, η Εταιρία απέκτησε πιστοποιητικό ποιότητας κατά το διεθνές 

πρότυπο ISO 9001,από τον οργανισμό TUVΑυστρίας.

Κατά τα τελευταία πέντε έτη, η Εταιρία έχει προχωρήσει στην επέκταση της 

μεταποιητικής της δραστηριότητας στον τομέα της παραγωγής Η/Υ με την επωνυμία 

PLATO με αποτέλεσμα να καθιερωθεί μεταξύ των κορυφαίων ελληνικών γραμμών 

παραγωγής ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Σήμερα, η Εταιρία, μετά από μακρά επιτυχημένη παρουσία στο χώρο της 

πληροφορικής στην Ελλάδα, βρίσκεται μεταξύ των κορυφαίων Εταιριών που 

δραστηριοποιούνται στην αγορά πληροφορικής στην Ελλάδα καθώς έχει επιτύχει να 

διαθέτει προϊόντα τελευταίας τεχνολογίας και παράλληλα συμβαδίζει με τις 

τεχνολογικές εξελίξεις.

2.3 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Σκοπός της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 3 του καταστατικού της είναι:

• Η έρευνα και ανάπτυξη πρωτότυπων συστημάτων και συσκευών υψηλής 

τεχνολογίας.

• Η εγχώρια βιομηχανική παραγωγή ηλεκτρονικών και λοιπών συσκευών.

• Η πώληση ,διάθεση, συντήρηση ,επισκευή, και εν γένει η εμπορία ειδών και 

συστημάτων υψηλής τεχνολογίας.

• Η μελέτη, ανάπτυξη και παραγωγή λογισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών.

• Η παροχή υπηρεσιών υψηλής τεχνολογίας.
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• Κάθε άλλα συναφή προς τα ανωτέρω επιχείρηση.

• Η δραστηριότητα στον τομέα της εκπαίδευσης συμπεριλαμβανόμενης της 

εκμάθησης ξένων γλωσσών και την συμμετοχή σε ιδρύματα στο τομέα της 

εκπαίδευσης ,με την τήρηση όλων των προϋποθέσεων του νόμου.

• Η συμμετοχής της σε εταιρείες και επιχειρήσεις ημεδαπές και αλλοδαπές 

οποιουδήποτε σκοπού.

• Η παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών παντός τύπου , με την τήρηση όλων 

των προϋποθέσεων του νόμου.

• Η αγορά ,εκμετάλλευση και διαχείριση ακινήτων ,ανέγερση γραφείων , 

κατοικιών ,εμπορικών κέντρων κα κτιρίων παντός είδους και κάθε συναφή 

δραστηριότητα εν γένει.

Για να πετύχει τον παραπάνω σκοπό η εταιρεία μπορεί να :

1. Να ιδρύει , συμμετέχει και αντιπροσωπεύει εταιρείες ημεδαπές , 

αλλοδαπές συναφούς σκοπού.

2. Να ιδρύει υποκαταστήματα οπουδήποτε στην ημεδαπή ή αλλοδαπή με 

απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου

3. Να προβάλλει ,προωθεί και διαφημίζει τα προϊόντα που 

αντιπροσωπεύει και τις εν γένει επιχειρηματικές δραστηριότητες της 

Εταιρείας ,καθώς και να αναλαμβάνει την παραγωγή διαφημιστικών 

και εκδοτικών εργασιών, με την τήρηση όλων των προϋποθέσεων του 

νόμου.

2.4 ΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Η ταχύτατη ανάπτυξη της ελληνικής αγοράς πληροφορικής έχει ως αποτέλεσμα τη 

συνεχή αύξηση του αριθμού των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε αυτήν. 

Συγκεκριμένα, οι επιχειρήσεις ανέρχονται σε 2000 περίπου και διακρίνονται σε δύο 

μεγάλες κατηγορίες. Στη μία κατηγορία κατατάσσονται οι μεγάλου μεγέθους 

εταιρίες, που είναι οι αντιπρόσωποι και οι διανομείς διεθνών κατασκευαστών και 

στην άλλη κατηγορία τοποθετούνται οι μικρού μεγέθους εταιρίες, κυρίως τα 

καταστήματα λιανικής πώλησης και οι μικροί παραγωγοί λογισμικού. Ενδεικτικά, 

αναφέρουμε ότι σήμερα αντιστοιχεί μία επιχείρηση πληροφορικής ανά 5000 

κατοίκους, περίπου. Η ραγδαία ανάπτυξη σημειώθηκε στα τέλη της δεκαετίας του
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1980, όπου οι ρυθμοί ανάπτυξης της ελληνικής αγοράς πληροφορικής κυμαίνονταν 

μεταξύ 20% έως 30% ετησίως.(ΣΕΠΕ News, 2003)

Η προσπάθεια των επιχειρήσεων να αποσπούν συνεχώς μεγαλύτερο κομμάτι της 

αγοράς έχει ως αποτέλεσμα την εμφάνιση σκληρού ανταγωνισμού μεταξύ τους, τόσο 

στις τιμές των προϊόντων (με αποτέλεσμα τη μείωση των περιθωρίων κέρδους) όσο 

και σε άλλα επίπεδα όπως στη διαφήμιση. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με το ότι 

οι καταναλωτές είναι πλέον καλύτερα ενημερωμένοι και αναζητούν ολοκληρωμένες 

λύσεις οδηγεί σε σταδιακή συγκέντρωση της αγοράς.

Ενδεικτικό των παραπάνω αποτελούν οι συγχωνεύσεις, οι συνεργασίες των εταιριών 

πληροφορικής και ο σχηματισμός ισχυρών ομίλων. Στα τελευταία έτη η αγορά του 

δημόσιου τομέα έχει δώσει το έναυσμα για να ενισχυθεί η ανοδική πορεία της 

ελληνικής αγοράς πληροφορικής. Η προοπτική αυτή στηρίχθηκε στην επιβεβλημένη 

ανάγκη εκσυγχρονισμού του δημόσιου τομέα και στην απορρόφηση σημαντικών 

κονδυλίων για έργα πληροφορικής κυρίως από το 2ο Κ.Π.Σ.

Επίσης, σημαντική ώθηση έχει δοθεί στον κλάδο στα επόμενα έτη και από την :

> προσαρμογή στο ενιαίο ευρωπαϊκό νόμισμα (EURO)

> υλοποίηση έργων για την Ολυμπιάδα του 2004,

> κατάργηση των δασμών στα προϊόντα του κλάδου και

> συνεχή τεχνολογική πρόοδο και την αυξανόμενη χρήση των Η/Υ.

Η αναμενόμενη ανάπτυξη της αγοράς πληροφορικής έχει δώσει ώθηση και στην 

αγορά νέων προϊόντων και υπηρεσιών. Σε αυτό συντέλεσε τόσο η αύξηση του 

αριθμού των χρηστών, όσο και η δημιουργία νέων αναγκών των χρηστών. Ακόμη, θα 

συμβάλλει και η σύγκληση των τεχνολογιών της πληροφορικής και των 

τηλεπικοινωνιών που θα αποτελόσουν μια ενιαία αγορά και θα προκαλέσουν την 

εμφάνιση νέων προϊόντων.

Στη νέα μορφή της αγοράς θα μπορέσουν να αντεπεξέλθουν μόνο οι εταιρίες που θα 

είναι σε θέση να διαθέσουν στην αγορά μεγάλη γκάμα προϊόντων σε όλους τους 

επιμέρους κλάδους με το λιγότερο κόστος και μεγαλύτερο περιθώριο κέρδους. 

Συμπερασματικά, η ελληνική αγορά πληροφορικής παρουσιάζει έναν βαθμό 

κορεσμού έχει όμως περιθώρια ανάπτυξης, αλλά είναι επιβεβλημένη η ανάγκη της 

μείωσης του κόστους.
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Στο παράρτημα μπορούμε να δούμε την θέση της εταιρείας ως προς τον ανταγωνισμό 

, καθώς και το μερίδιο αγοράς που κατέχει στην ελληνική αγορά τόσο η ίδια ,όσο και 

οι κύριες εταιρείες του ανταγωνισμού.

2.5 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

2.5.1 ΑΠΕΙΛΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Η αγορά της πληροφορικής στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται, όπως άλλωστε και σε όλη 

την Ευρώπη, από τον υπέρογκο αριθμό εταιριών που ασχολούνται με το αντικείμενο. 

Ο μεγαλύτερος κίνδυνος και πρόκληση κάθε εταιρίας είναι η διατήρηση του μεριδίου 

της στην αγορά . Οι νέες συνθήκες οι οποίες έχουν διαμορφωθεί στην αγορά 

μπορούν να περιγραφούν συνοπτικά από τα παρακάτω:

□ Τα τελευταία χρόνια, έχουν σχηματιστεί μεγάλες εταιρίες ( ΠΟΥΛΙΑΔΗΣ, 

INFO QUEST, ALTEC, ΔΕΛΤΑ SINGULAR κ.α.) με αποτέλεσμα να υπάρχει 

έντονος ανταγωνισμός για την κατάκτηση μεγαλύτερου μεριδίου αγοράς το οποίο 

όμως αυτήν την στιγμή έχει ισορροπηθεί. Επιπλέον, οι μεγάλες πολυεθνικές 

εταιρίες του κλάδου (IBM, COMPAQ, HEWLETT PACKARD κ.α.) επεκτείνουν 

όλο και περισσότερο τις δραστηριότητες τους στον ελληνικό χώρο εντείνοντας 

τον ανταγωνισμό.

□ Το γεγονός ότι οι προαναφερθέντες όμιλοι έχουν αποκτήσει σημαντική 

εμπειρία σε συνδυασμό με το ότι κατέχουν το “know-how” της παραγωγής έχουν 

συμβάλλει στην δημιουργία οικονομιών κλίμακας.

□ Η ύπαρξη μεγάλου αριθμού εταιριών και ο έντονος ανταγωνισμός αυτών 

έχουν περιορίσει σε μεγάλο βαθμό τα περιθώρια κέρδους.

□ Η διαφοροποίηση στον κλάδο της πληροφορικής επισημαίνεται περισσότερο 

στις παρεχόμενες υπηρεσίες και λιγότερο στα προϊόντα.
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□ Υπάρχουν καταξιωμένα προϊόντα και εμπορικά σήματα και οι υπάρχουσες 

εταιρίες έχουν δημιουργήσει ισχυρά κανάλια διανομής και σχέσεις εμπιστοσύνης 

με τον Έλληνα καταναλωτή.

Τα χαρακτηριστικά αυτά, καθώς και ο φόβος αντίδρασης από τις ήδη υπάρχουσες 

εταιρίες στο ενδεχόμενο εισόδου μιας νέας, δημιουργούν σημαντικά εμπόδια εισόδου. 

Παρόλα αυτά, η παγκοσμιοποίηση των αγορών και η αναμενόμενη επικράτηση του 

ηλεκτρονικού εμπορίου (e-commerce) δημιουργούν νέα δεδομένα αφού, πλέον, 

διευκολύνεται η είσοδος μιας εταιρίας, ειδικά μιας πολυεθνικής, η οποία έχει 

συγκριτικά πλεονεκτήματα, όπως ισχυρό brand name, οικονομίες κλίμακας κ.α. 

Αξίζει να σημειωθεί, εξάλλου, ότι οι εγχώριες εταιρίες εξαρτώνται από τις 

αντίστοιχες ξένες για την απόκτηση νέας τεχνολογίας, δεδομένου ότι είναι technology 

takers και όχι technology makers.

2.5.2 Ο ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ 

ΕΛΛΑΔΑ

Τα κύρια χαρακτηριστικά του ανταγωνισμού των ελληνικών επιχειρήσεων 

πληροφορικής είναι τα εξής :

> Έντονος ανταγωνισμός μεταξύ πολλών ισχυρών ομίλων και εταιριών, τόσο 

της ημεδαπής, όσο και της αλλοδαπής για την κατάκτηση μεγαλύτερου μεριδίου 

της αγοράς (το οποίο την τελευταία διετία έχει μοιρασθεί και σταθεροποιηθεί).

> Αλλεπάλληλες ανακατατάξεις στον κλάδο λόγω εξαγορών και συγχωνεύσεων 

εταιριών με ισχυρούς ομίλους με σκοπό την ισχυροποίησή τους μέσα στις νέες 

συνθήκες που δημιουργούνται από την ένταξη της χώρας στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση.

> Έλλειψη διαφοροποίησης των προϊόντων. Η προσπάθεια διαφοροποίησης 

επικεντρώνεται στο τομέα των υπηρεσιών.

> Μεγάλος τιμολογιακός «πόλεμος» με αποτέλεσμα την μείωση των κερδών , 

στο "βωμό” του τζίρου.
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2.6 Η ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

ΠΟΥΑΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Η εμπορική δραστηριότητα της εταιρείας αποτελεί την κύρια δραστηριότητα της 

εταιρείας . Αυτό φαίνεται και στο πίνακα των απολογιστικών στοιχείων της εταιρείας 

για τα οικονομικά αποτελέσματα στα έτη 2000-2002.(πίνακας 3 παράρτημα).

Η εταιρεία αποτελεί σήμερα έναν από τους μεγαλύτερους διανομείς προϊόντων 

πληροφορικής στην Ελλάδα και στην Κύπρο . Το μεγαλύτερο μέρος των 

εμπορευμάτων -προϊόντων εισάγεται από επώνυμους οίκους υψηλής τεχνολογίας του 

εξωτερικού με τους οποίους η εταιρεία συνδέεται με μακροχρόνιους δεσμούς.

Τα κυριότερα προϊόντα τα οποία εμπορεύεται η εταιρεία ανήκουν στους τομείς :

1. Ηλεκτρονικών υπολογιστών και τερματικών συστημάτων που περιλαμβάνει 

τους Η/Υ καθώς και τα ολοκληρωμένα ταμειακά συστήματα POS γνωστών 

οίκων του εξωτερικού

2. Περιφερειακών συστημάτων που περιλαμβάνει όλες τις συσκευές 

συμπληρωματικής χρήσης των υπολογιστών, όπως εκτυπωτές , σαρωτές , 

scanner ,προϊόντα πολυμέσων ,οθόνες τροφοδοτικά ,μονάδες οπτικής 

οργάνωσης ,μονάδες κωδικοποίησης και αποκωδικοποίησης.

3. Εξαρτημάτων που περιλαμβάνουν επεξεργαστές ,σκληρούς δίσκους ,μνήμες , 

κάρτες γραφικών ,μητρικές πλακέτες κ.α.

4. Προϊόντων δικτύων που περιλαμβάνουν εξοπλισμό δικτύων όπως ενεργοί και 

παθητικοί κόμβοι δικτύων , μαγνητικής αποθήκευσης, υλικά καλωδιώσεων 

κ.α.

5. Λογισμικό που περιλαμβάνει εφαρμογές και λειτουργικά συστήματα , 

προγράμματα και σχεδιαστικά αυτοματισμού γραφείου ,ψυχαγωγικά και 

μορφωτικά καθώς και εξειδικευμένες εφαρμογές.

2.7 ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ 

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΑΥΤΟΥΣ

Οι προμηθευτές της εταιρείας παίζουν σημαντικό ρόλο στην λειτουργία της. Λόγω 

της αυξημένης ζήτησης σε προϊόντα ,αλλά και λόγω της ποικιλίας των προϊόντων 

πληροφορικής , η εταιρεία δίνει μεγάλη σημασία στην αναζήτηση κατάλληλων
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προμηθευτών ,οι οποίοι να ικανοποιούν τις ανάγκες της εταιρείας. Οι σχέσεις της 

Εταιρίας με τους προμηθευτές της προσδιορίζονται από τα εξής :

> Υπάρχει μεγάλος αριθμός εναλλακτικών προμηθευτών, κυρίως από την 

αλλοδαπή.

> Η Εταιρία που εργάζομαι αποτελεί μια από τις πιο ισχυρές εταιρίες του 

κλάδου κατέχοντας μεγάλο μερίδιο αγοράς.

> Τα προϊόντα, στο μεγαλύτερο ποσοστό τους, δεν χαρακτηρίζονται από υψηλό 

βαθμό πραγματικής ή αντιληπτής διαφοροποίησης.

y Υπάρχει δυνατότητα υποκατάστασης των προϊόντων των προμηθευτών λόγω 

του μεγάλου αριθμού αυτών.

> Ο έντονος ανταγωνισμός των προμηθευτών θέτει κοινούς όρους στον τρόπο 

προώθησης των προϊόντων τους, στη διαμόρφωση της τιμολογιακής τους 

πολιτικής και δεν τους επιτρέπει να συμπεριφέρονται μονοπωλιακά.

Κατά κανόνα ,οι συμβάσεις διανομείς ,σύμφωνα με τους όρους των συμβολαίων 

όπως ισχύουν σήμερα ,αφορούν την μη αποκλειστική διανομή των ως άνω 

περιγραφόμενων προϊόντων ,ανανεώνονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα και 

μπορούν να διακοπούν με μονομερή καταγγελία ενός από τους δυο συμβαλλόμενους 

μετά από δίμηνη ή τρίμηνη προειδοποίηση.

Η εταιρεία διαθέτει πάνω από 5000 διαφορετικά προϊόντα hardware & software στην 

αγορά .Το γεγονός ότι διατηρεί πολλαπλούς προμηθευτές για συγκεκριμένα 

προϊόντα, μειώνει την εξάρτηση της από αυτούς και παράλληλα μεγαλώνει την 

διαπραγματευτική της δύναμη. Από τα παραπάνω συμπεραίνουμε ότι η 

διαπραγματευτική δύναμη των προμηθευτών της Εταιρίας είναι περιορισμένη. 

Πρέπει, όμως, να τονιστεί η δυνατότητα των προμηθευτών για κάθετη ολοκλήρωση 

τους προς τα εμπρός, δηλαδή η πώληση των προϊόντων από τους ίδιους. Υπάρχει, 

επομένως, κίνδυνος να μετατραπούν σε άμεσους ανταγωνιστές της Εταιρίας, πράγμα 

που αυξάνει την διαπραγματευτική τους δύναμη. Οι προμηθευτές της εταιρείας 

φαίνονται στους αντίστοιχους πίνακες στο παράρτημα, όπου παρουσιάζονται οι 

κύριοι προμηθευτές της εταιρείας ,καθώς και το ποσοστό συμμετοχής αυτών στο 

τελικό ύψος των προμηθευμένων υλικών.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

3 ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΟΥΛΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Στο προηγούμενο κεφάλαιο δώσαμε περιληπτικά την βασική δομή της επιχείρησης . 

Παρακάτω θα ασχοληθούμε με αυτό το οποίο αποτελεί το κύριο θέμα της παρούσας 

διπλωματικής εργασίας ,την διαχείριση των αποθεμάτων της επιχείρησης. Στο 

κεφάλαιο αυτό θα ξεκινήσουμε παραθέτοντας :

1. Το τεχνικό τμήμα της διαχείρισης. Εδώ θα περιγράφουμε τους 

αποθηκευτικούς χώρους της επιχείρησης και πως αυτοί είναι οργανωμένοι.

2. Το διαχειριστικό σύστημα WMS(Warehouse Management System), που 

αποτελεί το κυρίως υπολογιστικό σύστημα το οποίο διαχειρίζεται τα 

αποθέματα.

3. Την προσέγγιση και την πολιτική αποθεμάτων που ακολουθεί η 

χρηματοοικονομική διοίκηση της επιχείρησης.

4. Τέλος θα καταλήξουμε στο πληροφοριακό σύστημα( ERP) που χρησιμοποιεί 

η επιχείρηση με την ονομασία ORAMA.

3.1 ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Τα αποθέματα της εταιρείας στεγάζονται σε ένα αποθηκευτικό χώρο 4500 τ.μ ο 

οποίος βρίσκεται στην περιοχή του Ασπρόπυργου. Στον ίδιο χώρο μαζί με την 

αποθήκη των αποθεμάτων στεγάζεται και η παραγωγική μονάδα της εταιρείας η 

οποία παράγει τα υπολογιστικά συστήματα.

Συνολικά απασχολούνται 65 άτομα στην αποθήκη και 55 στο τμήμα παραγωγής.

Ο κυρίως χώρος της αποθήκης έχει χωριστεί σε δυο μέρη:

• Το μέρος της αποθήκης με τα υλικά εξαρτήματα ,όπως σκληροί δίσκοι, 

εκτυπωτές και όλα εκείνα τα εξαρτήματα τα οποία χρησιμοποιούνται για την 

κατασκευή μιας υπολογιστικής μονάδας. Το τμήμα αυτό αποτελεί και το 

κυρίως τμήμα της αποθήκης.
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• Το τμήμα στο οποίο τοποθετούνται τα έτοιμα υπολογιστικά συστήματα με 

σκοπό την άμεση παραλαβή τους από μεταφορείς της εταιρείας. Η παραμονή 

των ετοίμων προϊόντων ουσιαστικά είναι πολύ μικρή και περιλαμβάνει 

ουσιαστικά το χρόνο εκείνο που χρειάζεται για να οργανωθεί μια μεταφορική 

αποστολή.

Το τμήμα της αποθήκης με τα έτοιμα προϊόντα δε θα μας απασχολήσει ιδιαίτερα. 

Αυτό το οποίο θα μας απασχολήσει περισσότερο είναι το τμήμα της αποθήκης με τα 

υλικά.

Αποτελείται από ράφια τοποθετημένα σε 6 διπλές σειρές με 4 πατώματα πάνω στα 

οποία είναι τοποθετημένα τα υλικά. Οι υπεύθυνοι της αποθήκης με σκοπό να 

πετύχουν λειτουργικότητα χώρισαν τα υλικά σε κατηγορίες , π.χ. όλες οι μάρκες 

εκτυπωτών να είναι μαζί, και τα τοποθέτησαν έτσι ώστε τα υλικά της κάθε 

οικογένειας να βρίσκονται μαζί.

Στην προσπάθεια τους να βελτιώσουν ακόμη παραπάνω την λειτουργικότητα 

τοποθέτησαν στα χαμηλά ράφια τα προϊόντα που εμφανίζουν την μεγαλύτερη 

συχνότητα χρήσης. Όσο πιο μεγάλη συχνότητα χρήσης έχει το υλικό τόσο σε πιο 

χαμηλά ράφια βρίσκεται ,έτσι ώστε να έχει εύκολη πρόσβαση ο κάθε υπάλληλος. 

Τέλος για τα ακριβά υλικά ,όπως ηλεκτρονικοί επεξεργαστές, μνήμες και Laptop 

υπάρχει κατάλληλα διαμορφωμένος χώρος ξεχωριστά από το κυρίως μέρος της 

αποθήκης . Στον χώρο αυτόν βρίσκεται πάντοτε ένας υπάλληλος ,ο οποίος κατόπιν 

απαίτησης της παραγωγής, δίνει στους υπαλλήλους τον απαραίτητο αριθμό υλικών. 

Στον χώρο αυτόν, μόνο αυτός έχει πρόσβαση, σε αντίθεση με τον υπόλοιπο χώρο της 

αποθήκης στο οποίο έχουν πρόσβαση όλοι οι υπάλληλοι για την συλλογή των 

απαραίτητων υλικών.

Τα κουτιά με τα υλικά περιέχουν μια αυτοκόλλητη ταινία στην οποία είναι γραμμένα 

ορισμένα στοιχεία που βοηθούν στην αναγνώριση του προϊόντος. Τα στοιχεία αυτά 

είναι:

1. Το είδος του υλικού

2. Την ημερομηνία εισαγωγής

3. Ένας κωδικός ο οποίος και προσδιορίζει την θέση του συγκεκριμένου 

κουτιού τοπολογικά στον χώρο της αποθήκης

48



Η εισαγωγή του κωδικού αυτού βοηθά σημαντικά στην αναζήτηση των προϊόντων 

από τους pickers( υπάλληλοι συλλογής υλικών).Ο κάθε υπάλληλος πληροφορείται 

από τον προϊστάμενο των παραγγελιών για την υλοποίηση μιας παραγγελίας. Ο 

προϊστάμενος του δίνει σε ενα χαρτί την παραγγελία με τα γεωγραφικά 

χαρακτηριστικά του κάθε προϊόντος. Αυτός αναλαμβάνει, με την βοήθεια ενός 

σχεδίου χαρτογράφησης του χώρου , την συλλογή όλων των απαραίτητων υλικών 

που θα χρειαστεί το τμήμα παραγωγής για την υλοποίηση της παραγγελίας . Τα υλικά 

ομαδοποιημένα, εισέρχονται στο τμήμα παραγωγής για την τελική φάση υλοποίησης 

της διαδικασίας.

Ιστορικά θα πρέπει να αναφέρουμε οτι η όλη παραπάνω οργάνωση της αποθήκης 

άρχισε να εφαρμόζεται εντατικά μετά τις αρχές του Νοεμβρίου του 2003. Μέχρι τότε 

η αποθήκη στεγαζόταν σε ένα κατά πολύ μικρότερο χώρο ,χωρίς την οργάνωση που 

αναφέραμε παραπάνω.

Αποτέλεσμα αυτού ήταν ,τις πρώτες μέρες εφαρμογής του νέου αυτού συστήματος να 

υπάρχει σοβαρό πρόβλημα δυσλειτουργίας της αποθήκης. Τα προβλήματα δεν τα 

έφερε μόνο η αλλαγή του χώρου, αλλά και οι νέοι κανονισμοί και συνθήκες 

λειτουργίας που εφαρμόστηκαν. Οι pickers για παράδειγμα ,έπρεπε να δουλεύουν στο 

χώρο για την συλλογή των υλικών και όχι στο επίπεδο όπως δούλευαν στο παρελθόν. 

Η χρήση μηχανημάτων κλαρκ έγινε απαραίτητη για την πρόσβαση στα ψηλότερα 

ράφια και αυτό έπρεπε να συνοδευτεί και με τη κατάλληλη εκπαίδευση των 

παλιότερων pickers.

Ενα άλλο σημαντικό πρόβλημα το οποίο εμφανίστηκε είναι και αυτό της ασφάλειας 

του χώρου. Η διοίκηση στην προσπάθεια να αντιμετωπίσει το παραπάνω πρόβλημα 

προέβη στην τοποθέτηση κάμερων καθώς και μαγνητικών ελεγκτών στην πύλη ,με 

σκοπό να αποτραπούν τέτοια φαινόμενα.

3.2 ΤΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ, 

ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ (WMS , 

WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM)

Το πλήθος των προϊόντων που διαχειρίζεται η εταιρεία είναι πολύ μεγάλο. Η 

παρακολούθηση και ο έλεγχος αυτού είναι ιδιαίτερα δύσκολος. Για τον λόγο αυτό η 

εταιρεία υιοθέτησε την χρήση ηλεκτρονικών συστημάτων ελέγχου βασιζόμενα σε
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βάσεις δεδομένων για την καταγραφή ,έλεγχο και απογραφή των υλικών που 

εμπορεύεται. Τα συστήματα αυτά περιέχουν μεγάλες βάσεις δεδομένων στις οποίες η 

καταγραφή και ενημέρωση αυτών γίνεται με ηλεκτρονικές μεθόδους. Οι μέθοδοι 

αυτοί παρέχουν αξιοπιστία , πράγμα αδύνατο εάν δεν υπήρχαν αυτά τα ηλεκτρονικά 

συστήματα διαχείρισης.

Με τον τρόπο αυτό μπορούμε να έχουμε οποιαδήποτε χρονική στιγμή το ύψος του 

αποθέμετος ,ενώ ταυτόχρονα μπορούμε να κάνουμε πολιτική διαχείρισης 

αποθεμάτων. Στην αγορά κυκλοφορούν πολλά τέτοια υπολογιστικά συστήματα. Η 

εταιρεία όμως λόγω της επαφής της με τον τομέα της τεχνολογίας ,δημιούργησε και 

εφάρμοσε ένα δικό της σύστημα.

Η εταιρεία χρησιμοποιεί το σύστημα WMS για την διαχείριση των αποθεμάτων. Το 

σύστημα αυτό είναι τμήμα του υπάρχοντος πληροφοριακού συστήματος ORAMA ,το 

οποίο χρησιμοποιεί η εταιρεία για τον γενικότερο έλεγχο της επιχείρισης και το οποίο 

συνδέει όλες τις λειτουργικές μονάδες της επιχείρισης.

Στο σύστημα αυτό έχουν πρόσβαση τόσο οι εργαζόμενοι της αποθήκης ,οι οποίοι 

είναι υπεύθυνοι για την παρακολούθηση του αποθέματος , όσο και οι πωλητές που 

ενημερώνονται για τον ύψος του εκάστοτε αποθέματος . Η ενημέρωση του 

συστήματος είναι δυναμική. Οι υπάλληλοι εργαζόμενοι με τους φωτοελεγκτές 

ενημερώνουν ασύρματα την βάση δεδομένων για την παραλαβή των νέων προϊόντων.

Σχήμα 3.1: Η βασική σελίδα του WMS
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Με τον έλεγχο των Barcodes τα νέα προϊόντα εισέρχονται με το κατάλληλο κωδικό 

περιγραφής και την αριθμητική τους δύναμη στην βάση δεδομένων της αποθήκης 

μαζί με όλα τα ήδη υπάρχοντα προϊόντα.

Η βασική σελίδα περιγραφής του WMS βρίσκεται στην παραπάνω.

Στην σελίδα αυτή φαίνονται ο κωδικός της αποθήκης έτσι ώστε να καταλαβαίνει ο 

χρήστης τον κυρίως γεωγραφικό χώρο του προϊόντος. Η αναζήτηση του προϊόντος 

μπορεί να γίνει με 3 διαφορετικούς τρόπους:

• Με βάση το είδος του προϊόντος, κωδικός προϊόντος

• Με βάση την περιγραφή του προϊόντος

• Με βάση των γεωγραφικό χώρο

Η δομή που χρησιμοποιείται για τον γεωγραφικό χώρο μπορεί να φαίνεται 

πολύπλοκη αλλά εύκολα μπορούμε να την αποκωδικοποιήσουμε ως εξής:

Οι τρεις πρώτοι αριθμοί μας δείχνουν σε ποια από τις τρεις αποθήκες βρισκόμαστε. Ο 

κωδικός Α ή Ρ μας δείχνει εάν βρισκόμαστε στο κυρίως τμήμα ,πλατεία της 

αποθήκης ή στο προθάλαμο της . Ο επόμενος διψήφιος αριθμός μας δείχνει σε ποιον 

από τους έξι διαδρόμους βρισκόμαστε. Μετά ακολουθεί ένας ακόμη διψήφιος 

αριθμός ο οποίος μας δείχνει εάν βρισκόμαστε στην αριστερή ή στην δεξιά πλευρά 

του διαδρόμου. Με τους σταδιακά αυξανόμενους περιττούς βρισκόμαστε στην 

αριστερή πλευρά των διαδρόμων και καθώς αυξάνονται πηγαίνουμε στο εσωτερικό 

,ενώ με τους άρτιους βρισκόμαστε στην δεξιά πλευρά. Με το επόμενο ζευγάρι 

συμβόλων βλέπουμε με το πρώτο γράμμα σε ποιο ύψος βρισκόμαστε και με τον 

αριθμό σε ποιο από τα 3 επίπεδα του ορόφου βρισκόμαστε.(Α2, στο πρώτο επίπεδο 

,στο 3 ράφι αυτού). Ο τελευταίος διψήφιος μας δείχνει ην θέση του αντικειμένου 

πάνω στο ράφι.

Για να γίνει πιο κατανοητό πως λειτουργεί το σύστημα, έστω το εξάρτημα με τον 

κωδικό 300Α0101Α002. Αυτό σημαίνει ότι το εξάρτημα βρίσκεται στην αποθήκη 

300, στο κυρίως χώρο(Α) , στο πρώτο διάδρομο(ΟΙ), στην πρώτη αριστερή 

ραφιέρα(ΟΙ) ,στο πρώτο επίπεδο και στο κάτω από τα τρία ραφάκια(ΑΟ), το δεύτερο 

προϊόν (02).Με την στήλη υπόλοιπο φαίνεται και η διαθέσιμη ποσότητα (μη 

δεσμευμένη) του προϊόντος.

Στη δεύτερη σελίδα του WMS έχουμε τον έλεγχο κινήσεως των προϊόντων.
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Σχήμα 3.2: Η σελίδα περιγραφής της κινήσεως των προϊόντων 

Οι τέσσερις βασικές κινήσεις που πραγματοποιούνται και ελέγχονται από την 

αποθήκη είναι:

1. Εισαγωγή νέων προϊόντων

2. Εξαγωγή νέων προϊόντων

3. Απογραφή προϊόντων

4. Ενδοδιακίνηση προϊόντων

Με την βοήθεια της σελίδας αυτή μπορούμε να πληροφορηθούμε για την ημερομηνία 

εισαγωγής και εξαγωγής προϊόντων καθώς και για περιπτώσεις όπου είχαμε 

ενδομετακίνηση προϊόντων από μια θέση σε μια άλλη. Στην σελίδα αυτή καθώς και 

στην προηγούμενη έχουμε και μια στήλη με την καταγραφή του φυσικού 

αποθέματος. Με την έννοια αυτή εννοούμε το διαθέσιμο μη δεσμευμένο απόθεμα. Ο 

αριθμός αυτός αναφέρεται όχι στο καθαρά φυσικό απόθεμα σαν υλικές οντότητες 

αλλά σε αυτό έχει περιληφθεί και το απόθεμα το οποίο μπορεί να έχει δεσμεύσει 

κάποιος πωλητής για κάποια παραγγελία. Η ενημέρωση είναι δυναμική μιας και οι 

πωλητές έχουν πρόσβαση στην επεξεργασία των παραπάνω δεδομένων.

52



Παρακάτω φαίνεται η τρίτη σελίδα του WMS .

Σχήμα 3.3:Η σελίδα αναζήτησης των προϊόντων.

Η σελίδα αυτή είναι η κύρια σελίδα αναζήτησης για τα προϊόντα της αποθήκης. Η 

αναζήτηση γίνεται μέσου του κωδικού αριθμού ΕΑΝ ο οποίος είναι και μοναδικός 

για κάθε προϊόν. Η σελίδα αυτή χρησιμοποιείται κυρίως για μεμονωμένα προϊόντα τα 

οποία βρίσκονται από λάθος σε διάφορα σημεία της αποθήκης ,πιθανός εξαιτίας 

κάποιου ανθρώπινου σφάλματος.

Βρίσκοντας το προϊόν και κάνοντας αναζήτηση με την χρήση του ΕΑΝ ,μπορούμε να 

βρούμε τον κωδικό ή την περιγραφή του υλικού.

Η σελίδα μας παρέχει και κάποιες πρόσθετες πληροφορίες που αφορούν το είδος και 

το μέγεθος της συσκευασίας ,έτσι ώστε να έχουμε μια εικόνα για το εάν χωρά στον 

χώρο που προτιθέμεθα να το τοποθετήσουμε.

Έτσι μας δίνεται ο κωδικός του τύπου της συσκευασίας και οι διαστάσεις. Οι κωδικοί 

της συσκευασίας είναι 3:

1. με το 01 έχουμε τα μεμονωμένα τεμάχια

2. με το 02 έχουμε τα κουτιά

3. με το 03 έχουμε τις παλέτες
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Η σελίδα 4 αποτελεί ουσιαστικά μια αναλυτική περιγραφή της σελίδας 2 όπου είχαμε 

τις κινήσεις της αποθήκης. Στην περίπτωση αυτή έχουμε αναλυτικές περιγραφές της 

κάθε κίνησης ,είτε εισαγωγή ,είτε εξαγωγή κ.τ.λ, στις οποίες φαίνονται:

• ο αύξων αριθμός με τον οποίο έχει καταχωρηθεί η συγκεκριμένη 

κίνηση (155)

• η ημερομηνία

• το είδος του προϊόντος

• η ποσότητα που μεταφέρθηκε

• ο τόπος αρχικής θέσης

• ο τόπος προορισμού
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Σχήμα 3.4: Αναλυτική περιγραφή της κινήσεως των προϊόντων.
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Τα στοιχεία αυτά δίνονται για όλα τα υλικά τα οποία καταχωρήθηκαν στην 

συγκεκριμένη κίνηση.

Η σελίδα 5 είναι και η μόνη που περιέχει συγκεντρωτικά στοιχεία και μπορούμε να 

βγάλουμε κάποια συνοπτικά συμπεράσματα για συγκεκριμένες χρονικές περιόδους.

Οι επιλογές οι οποίες έχουμε να κάνουμε είναι:

• ως προς την χρονική περίοδο

• ως προς το προϊόν

Αφού επιλέξουμε τα 2 αυτά στοιχεία η σελίδα θα μας δώσει όλες τις κινήσεις του 

συγκεκριμένου προϊόντος για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Οι πληροφορίες 

που θα πάρουμε είναι:

• ημερομηνία πραγματοποίησης της κίνησης

• ο κωδικός της κίνησης.

• Η αιτία της κίνησης, δηλαδή ο προμηθευτής μας εάν είναι εισαγωγή ή ο 

αγοραστής μας εάν είναι εξαγωγή.

• Η ποσότητα της κινήσεως.

• Η ιστορική αξία των προϊόντων τα οποία μετακινήθηκαν.

• Οι υπάρχουσες αθροιστικές ποσότητες του συγκεκριμένου προϊόντος στην 

αποθήκη μετά το τέλος της όλης διαδικασίας.

Η σελίδα αυτή αποτελεί ουσιαστικά το μόνο στατιστικό στοιχείο που μπορεί να έχει ο 

διαχειριστής της αποθήκης για την πορεία ενός προϊόντος σε ένα συγκεκριμένο 

χρονικό διάστημα.

Η σελίδα αυτή περιέχει χρήσιμες πληροφορίες για το κύκλο πωλήσεων του 

προϊόντος. Οι πληροφορίες αυτές είναι χρήσιμες για το τμήμα πωλήσεων γιατί 

παρέχουν την συνεισφορά του κάθε προϊόντος στην κερδοφορία της επιχείρησης. 

Αλλά και η ίδια η οικονομική διοίκηση μπορεί να παρακολουθεί το τζίρο πολλών 

προϊόντων και να παίρνει αποφάσεις που αφορούν την επέκταση ή τον περιορισμό 

κάποιων δραστηριοτήτων της επιχείρησης.

Ακόμη δίνουν πληροφορίες για τον πελάτη ή τον προμηθευτή και το ύψος των 

συναλλαγών που πραγματοποιήθηκαν σε κάποιο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα με 

τον συγκεκριμένο πελάτη ή προμηθευτή .
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Σχήμα 3.5:Στατιστική σελίδα too WMS.

Ωστόσο παρατηρήσαμε στην συγκεκριμένη εταιρεία ότι δεν υπάρχει αλληλεπίδραση 

ανάμεσα στην διεύθυνση της αποθήκης και στους πωλητές οι οποίοι και κανονίζουν 

την εισαγωγή προϊόντων . Ο ρόλος της αποθήκης περιορίζεται αποκλειστικά στην 

καθημερινή καταγραφή των αποθεμάτων ,χωρίς να διαδραματίζει συμβουλευτικό και 

υποστηρικτικό ρόλο στις πωλήσεις ,όπως και θα έπρεπε.

Εξαιτίας αυτού λοιπόν οι πωλητές πολλές φορές λειτουργούν αυτόνομα , 

παραγγέλνοντας τεράστιες ποσότητες υλικών ,χωρίς να υπάρχει προοπτική να 

πωληθούν. Ο έλεγχος των παραγγελιών από κάποια ανωτάτη αρχή πρακτικά ήταν 

απών.

Αυτό είχε σαν συνέπεια το απόθεμα να εκτοξεύεται στα ύψη και πολλές φορές να 

οδηγείται στην απαξίωση , με συνέπεια ζημία για την εταιρεία.
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Για τον λόγο αυτό κρίνουμε απαραίτητο την δημιουργία στενότερων σχέσεων 

ανάμεσα στο τμήμα πωλήσεων και στο τμήμα αποθήκης ,έτσι ώστε να έχουμε μια 

συνδυαστική δράση για την μείωση του συνολικού αποθέματος και την γενικότερη 

μείωση των αποθηκευτικών χώρων ,οι οποίοι αποτελούν σημαντικό κόστος για μια 

επιχείρηση.

Μια ακόμη πρόταση που μπορούμε να κάνουμε εδώ είναι η βελτίωση του υπάρχοντος 

πληροφοριακού συστήματος WMS το οποίο πλέον πια ίσως να είναι λίγο 

απαρχαιωμένο για την αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων στην διαχείριση 

της αποθήκης.

Το μοντέλο αυτό παρέχει πολύ μικρή στατιστική υποστήριξη και θα χρειαστεί κάποια 

βελτιωμένη έκδοση έτσι ώστε να πετύχουμε κάποια σημαντικότερη βελτίωση στην 

φυσική διαχείριση του αποθέματος.

Η εταιρεία θα φροντίσει σε σύντομο χρονικό διάστημα να ενημερωθεί για την ύπαρξη 

ενός νέου πακέτου (software), βελτίωση του παραπάνω, που χρησιμοποιεί η εταιρεία 

ΓΕΡΜΑΝΟΣ .Το νέο αυτό μοντέλο ,σύμφωνα με αυτά που υποστηρίζει η εταιρεία 

ΓΕΡΜΑΝΟΣ, συνέβαλε σημαντικά στην μείωση του συνολικού όγκου του 

αποθέματος.

Αναφορικά με το υπάρχων μοντέλο μπορούμε να πούμε ότι παρά τις κάποιες 

δυσκολίες συνέβαλε σημαντικά στην μείωση των αποθεμάτων της εταιρείας. Αυτό 

μπορούμε να το υποστηρίξουμε και με την βοήθεια των ισολογισμών των 3 

τελευταίων ετών σύμφωνα με την οποία είχαμε μια σημαντική ετήσια αποδέσμευση 

κεφαλαίου κινήσεως που οφειλόταν στην μείωση των αποθεμάτων. Παρακάτω, στο 

πέμπτο κεφάλαιο, θα δούμε αναλυτικά την χρηματοοικονομική σκοπιά των 

αποθεμάτων

Παλιότερα προβλήματα ,όπως υπερβολικές εισαγωγές προϊόντων ,μειώθηκαν 

αισθητά. Η αλόγιστη πολιτική ορισμένων πωλητών ,οι οποίοι βασιζόμενοι σε 

πολιτικές χαμηλού κόστους αγοράς ,προέβαιναν σε μαζικές παραγγελίες υλικού το 

οποίο μετά από λίγο χρόνο θεωρούταν απαρχαιωμένο ,περιορίστηκαν σημαντικά. 

Τέλος σημαντικό ρόλο έπαιξε και η δημιουργία ενός νέου τμήματος ,το οποίο 

ανέλαβε την συνδυαστική δράση τόσο του τμήματος της αποθήκης όσο και των 

πωλητών επιτηρώντας την όλη διαδικασία ελέγχου και δημιουργίας αποθεμάτων. Η 

ανάλυση του τμήματος αυτού θα ακολουθήσει στο παρακάτω κεφάλαιο.
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3.3 ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ,ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ 

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ

Το τμήμα αυτό δημιουργήθηκε με σκοπό να αποκτήσει η εταιρεία ένα σύγχρονο 

σύστημα διαχείρισης της αλυσίδας τροφοδοσίας που να ανταποκρίνεται στις 

σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς και να εξυπηρετεί τα στρατηγικά σχέδια της 

εταιρίας.

Ο χρόνος λειτουργίας του είναι περίπου 2 χρόνια. Απασχολεί 4 άτομα τα οποία έχουν 

τη γενική παρακολούθηση όλου του αποθέματος ,τόσο σε έτοιμα προϊόντα ,όσο 

κυρίως σε εμπορικά προϊόντα. Εκτός από την παρακολούθηση του συνολικού 

αποθέματος το τμήμα αυτό έχει αναλάβει και την παρακολούθηση των παραγγελιών 

οι οποίες γίνονται από τους product managers. Οι υπεύθυνοι του τμήματος με την 

χρήση κατάλληλων στατιστικών εργαλείων κρίνουν την παραγγελία του product 

manager και ανάλογα εάν τηρούνται τα κατάλληλα κριτήρια δίνεται το πράσινο φως 

για την υλοποίηση της παραγγελίας.

Τέλος μπορούμε να πούμε ότι αποτελεί το συνδετικό κρίκο ανάμεσα στις παραγγελίες 

και τις πωλήσεις ,ανάμεσα στο τμήμα της αποθήκης και στους product managers 

φροντίζοντας να υπάρχει κατάλληλη ροή πληροφορίας αμφίδρομα και να 

αποφεύγονται λάθη και ειδικότερα προβλήματα είτε από ελλείψεις υλικών είτε 

προβλήματα απαξίωσης υλικού αποθεμάτων. Περιληπτικά μπορούμε να πούμε ότι ο 

σκοπός και η κύρια δραστηριότητα του τμήματος αυτού είναι:

■S Βελτίωση των διαδικασιών τροφοδοσίας

■S Μείωση αποθεμάτων

S Αύξηση των πωλήσεων

'λ Μείωση του κόστους διαχείρισης

S Βελτίωση του χρόνου υποστήριξης της πελατείας

S Προσαρμοστικότητα στις "ελαστικές" συνθήκες της αγοράς

S Εφαρμογή συγχρόνων μεθόδων logistics

■S Αύξηση της ανταγωνιστικότητας της εταιρίας

'λ Αύξηση της κερδοφορίας της

Ο χώρος της πληροφορικής στην Ελλάδα είναι, όπως προαναφέρθηκε, άκρως 

ανταγωνιστικός, πλην όμως τα περιθώρια κέρδους έχουν ιδιαιτέρως περιορισθεί λόγω
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του ισχυρού ανταγωνισμού και της υπερπροσφοράς σε μία 'μικρή' αγορά όπως αυτή 

της Ελλάδος.

Από την άλλη πλευρά, η συνεχώς διευρυνόμενη ποικιλία των προϊόντων της 

πληροφορικής, σε συνδυασμό με την ανάγκη άμεσης και ακριβούς διανομής των 

λόγω των συγχρόνων αναγκών του μάρκετινγκ, επιτάσσει την συνεχή βελτίωση των 

μέσων προμήθειας, αποθήκευσης, ελέγχου, διανομής και πωλήσεων των προϊόντων 

αυτών.

Αυτό το πλέγμα που αποκαλείται "αλυσίδα προμήθειας" έχει ανάγκη ριζικών 

'επεμβάσεων' τόσο σε τεχνολογικό επίπεδο όσο και σε οργανωτικό, αλλιώς ο κάθε 

φορέας κινδυνεύει να απολέσει το συγκριτικό πλεονέκτημά του.

Ένα άλλο στοιχείο που χαρακτηρίζει και την εποχή μας είναι η 'εξοικονόμηση' 

προσωπικού μέσα στα πλαίσια της μείωσης των ανελαστικών δαπανών των εταιριών 

ούτως ώστε να αντεπεξέλθουν στον οξύτατο ανταγωνισμό.

Στις μέρες μας έχουν αναπτυχθεί πολλές διαφορετικές προσεγγίσεις για το 

συγκεκριμένο θέμα, που συνδυάζουν τόσο την χρήση ειδικών προγραμμάτων Η/Υ 

όσο και εφαρμογή αποκεντρωμένης πληροφόρησης από τα σημεία πώλησης και τους 

πωλητές μέσα στα πλαίσια του σύγχρονου μοντέλου διοίκησης .

Το πρώτο πράγμα που έκανε ο νέος φορέας ήταν η τμηματοποίηση της αγοράς. Η 

παλιά πολιτική της εταιρείας η οποία προσπαθούσε να καλύψει τις ανάγκες όλου του 

κλάδου εγκαταλείφθηκε. Η πολιτική αυτή η οποία ήταν αποτελεσματική τα πρώτα 

χρόνια της δεκαετίας του 1990 λόγω της καλπάζουσας ανόδου και ζήτησης για 

προϊόντα νέας τεχνολογίας ,ήταν πλέον πια ασύμφορη. Τεράστια αποθέματα 

ανέβαζαν σημαντικά το κόστος και επιδρούσαν σημαντικά τόσο στην 

ανταγωνιστικότητα της εταιρείας όσο και στα κέρδη της.

Όπως έχουμε αναφέρει και παραπάνω τα τελευταία χρόνια η κατάσταση έχει 

σταθεροποιηθεί και χρειάζεται μια πιο προσεκτική ανάγνωση της αγοράς και της 

ζήτησης για να διατηρηθεί η ανταγωνιστικότητα της εταιρείας.

Τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες που παράγει ή απλά εμπορεύεται η επιχείρηση δεν 

είναι δυνατόν να ικανοποιούν τις ανάγκες του συνόλου της αγοράς αλλά μόνο 

ορισμένων τμημάτων της .

Κατά συνέπεια, για να μπορέσει η επιχείρηση να αποκτήσει συγκριτικά 

πλεονεκτήματα έναντι των ανταγωνιστών της, πρέπει να προσδιορίσει με ακρίβεια τα 

τμήματα της αγοράς στα οποία θα επικεντρώσει τη δράση της. Αυτό το επιτυγχάνει

με την Τμηματοποίηση της αγοράς .
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Η εταιρία ανήκει στην τμηματοποίηση της αγοράς βιομηχανικών προϊόντων και 

συγκεκριμένα στο στάδιο της μάκρο-τμηματοποίησης, απευθύνεται δε στους εξής:

• Μεγάλες επιχειρήσεις

• Μικρομεσαίες επιχειρήσεις

• Ελεύθεροι επαγγελματίες

• Δημόσιο

Η λιανική πώληση των προϊόντων της εταιρίας έχει ανατεθεί στην θυγατρική PC 

SYSTEMS.

ΔΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ

Σχήμα 3.6: Η δομική ανάλυση του κλάδου της πληροφορικής

Για να επιτευχθούν καλύτεροι στόχοι αυτοί το τμήμα προχώρησε στην εφαρμογή 

παραγγελιών με την μέθοδο του J.I.T( η εταιρεία δεν το έχει υιοθετήσει σαν επίσημη
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Για να επιτευχθούν καλύτεροι στόχοι αυτοί το τμήμα προχώρησε στην εφαρμογή 

παραγγελιών με την μέθοδο του J.I.T( η εταιρεία δεν το έχει υιοθετήσει σαν επίσημη 

στρατηγική αλλά σίγουρα έχει υιοθετήσει πολλά από τα χαρακτηριστικά που 

περιγράφουν ένα σύστημα διαχείρισης J.I.T.) και την δημιουργία νέου τμήματος 

Διαχείρισης προϊόντων / προμηθειών ώστε να δημιουργηθούν πιο ευέλικτες 

διαδικασίες ελέγχου, παραγγελιοληψίας και τέλος βάση των νέων διαδικασιών να 

δημιουργηθεί μια νέα μηχανογραφική εφαρμογή προβλέψεων (forecast) η οποία θα 

ενσωματωθεί στο είδη υπάρχον ERP της εταιρίας.

Ωστόσο πριν την εφαρμογή πρωτοποριακών συστημάτων όπως το JIT χρειάστηκε να 

μελετήσει ορισμένα χαρακτηριστικά της μέχρι τότε λειτουργίας και να τα 

καταγράψει. Η καταγραφή που έκανε ήταν η εξής:

• ΑΛΥΣΙΔΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ (SUPPLY CHAIN). Το προηγούμενο σύστημα 

πρόβλεψης /παραγγελίας και εισαγωγής στηριζόταν σε μηνιαίες προβλέψεις 

και εισαγωγές με αποτέλεσμα να αυξάνεται το υγιές στοκ της εταιρίας σε 

περιόδους απρόβλεπτων δυσμενών πωλήσεων όπου και ο κίνδυνος απαξίωσής 

του είναι τεράστιος μιας και η εταιρία εμπορεύεται προϊόντα υψηλής 

τεχνολογίας η οποία και αλλάζει σε πολύ μικρά χρονικά διαστήματα .

• ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ / ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ. Επίσης οι προβλέψεις και οι παραγγελίες 

γινόταν από τους Product manager οι οποίοι λειτουργούσαν ως μικρές 

ανεξάρτητες Ατομικές Επιχειρήσεις μέσα στην εταιρία, με αποτέλεσμα τώρα 

που η εταιρία έχει γίνει Όμιλος να μην ευνοεί ούτε την επικοινωνία αλλά ούτε 

τον έλεγχο.

Αναλυτικότερα παραθέτω στο σχήμα 4.7 την προηγούμενη οργάνωση των product 

manager, η οποία έχει δύναμη ανθρώπινου δυναμικού πενήντα πέντε (55) άτομα εκ 

των οποίον οι σαράντα έξι (46) είναι Product manager και οι εννέα (9 ) είναι assistant, 

που ουσιαστικά κάνουν το back office (έλεγχο παραγγελίας, κωδικών, τιμών κλπ)

Η ροή της παραγγελίας φαίνεται στο σχήμα 4.9 όπου αυτή γίνεται σε μηνιαία βάση 

και ξεκινάει από την πρόβλεψη του product manager με τον assistant να εκτελεί την 

διεκπεραίωση της παραγγελίας (καταγραφή της , έλεγχος τιμών κλπ) και τέλος να την 

προωθεί στο τμήμα Εισαγωγών όπου και γίνεται η ανάθεση σε συνεργαζόμενο 

διαμεταφορέα .
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sales director

Με την άφιξη της παραγγελίας στην Αποθήκη προωθούνται τα συνοδευτικά έγγραφα 

στο Τμήμα Εισαγωγών όπου και γίνονται φάκελος και παράλληλα ενημέρωση των 

assistant ότι αφίχθη η παραγγελία ( και ποιοι κωδικοί ώστε να κρατούνται τα back 

order των παραγγελιών) με την σειρά το τμήμα Εισαγωγών προωθεί τον φάκελο στο 

Λογιστήριο ώστε να γίνει η Λογιστική εγγραφή, και τέλος τα προϊόντα είναι έτοιμα 

προς πώληση / συναρμολόγηση.

Όσο αφορά το τμήμα εισαγωγών, αποτελείται από επτά (7) άτομα , 1 manager, 

τέσσερα (4) άτομα που ασχολούνται με τις φορτώσεις των εμπορευμάτων ανά 

μεταφορικό μέσο( truck, sea, Air, Courier), ένα (1) άτομο στον έλεγχο τιμολογίων π

ένα βοηθό όπου κάνει την διεκπεραίωση των φακέλων, την ενημέρωση στους 

assistant και προωθεί τον φάκελο στο Λογιστήριο.
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Import
manager

Σχήμα 3.8: Η δομή τον τμήματος εισαγωγών.

Ο τρόπος με το οποίο επιτελούταν η κάθε παραγγελία μπορεί να περιγράφει από το 

παρακάτω σχήμα.(σχήμα 3.9)

Το τμήμα μετά την αρχική οργάνωση στην οποία αναφέρθηκα παραπάνω αποφάσισε 

να υιοθετήσει κάποιες τεχνικές οι οποίες βασίζονται στην γενικότερη τεχνική του JIT. 

Προχώρησε λοιπόν στα παρακάτω βήματα:

3.3.1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ 

ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ( just- in- time)

Η εταιρία, όπως προαναφέραμε, δραστηριοποιείται και στην συναρμολόγηση 

προσωπικών υπολογιστών αλλά και ως διανομέας χονδρικής πώλησης . Το πρόβλημα 

του ελέγχου των αποθεμάτων προκύπτει σχεδόν σε κάθε είδους επιχείρηση. Υπάρχει 

παντού, όπου διατηρούνται προϊόντα για την ικανοποίηση κάποιας αναμενόμενης 

μελλοντικής ζήτησης. Στις εταιρίες πληροφορικής το κόστος των αποθεμάτων 

αποτελεί το μεγαλύτερο στοιχείο του κυκλοφορούντος ενεργητικού υπό τον έλεγχο
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Σχήμα 3.9: Η ροή της παραγγελίας

της διοίκησης. Κατά συνέπεια είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει ένα σύστημα 

προγραμματισμού της παραγωγής (συναρμολόγησης) και των αποθεμάτων που θα 

ελαχιστοποιεί τόσο το κόστος αγοράς όσο και το κόστος της διατήρησης 

αποθεμάτων.

Κατά τις δεκαετίες του 1960-1970, ο προγραμματισμός απαιτήσεων υλικών (MRP) 

υιοθετήθηκε από πολλές εταιρίες ως το βασικό στοιχείο των συστημάτων
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προγραμματισμού για την παραγωγή και τα αποθέματα. Αν και η επιτυχία δεν ήταν 

παγκόσμιας κλίμακας, οι χρήστες συμφωνούσαν συνήθως ότι η μέθοδος για τα 

αποθέματα που υπήρχε σε ένα σύστημα MRP είναι εν γένει πιο αποτελεσματική από 

την κλασική μεθοδολογία τον προγραμματισμό των αποθεμάτων.

Εκτός από την πλευρά της παραγωγής(συναρμολόγησης) , η λειτουργία του 

τμήματος προμηθειών και του τμήματος εισαγωγών είναι επίσης πολύ σημαντική για 

την επιτυχία του συστήματος. Αν και έχει δοθεί πολύ μεγάλη προσοχή στον MRP, η 

αποτελεσματική αγορά προϊόντων και διαχείριση των υλικών συναρμολόγησης 

εξακολουθεί να είναι δραστηριότητα μεγάλης προτεραιότητας στην εταιρία. Το υλικό 

κόστος, ως μέρος του συνολικού κόστους προϊόντος, συνεχίζει να αυξάνεται 

σημαντικά κατά τα τελευταία χρόνια και συνεπώς, απασχολεί πολύ την ανώτερη 

διοίκηση.

Συναγωνιζόμενοι ως προς τις τιμές και στην ποιότητα, οι Ιάπωνες απέδειξαν την 

ικανότητα τους να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τα συστήματα παραγωγής / 

συναρμολόγησής τους. Μεγάλο μέρος της επιτυχίας τους οφείλεται στην λεγάμενη 

μέθοδο παραγωγής / συναρμολόγησης της στιγμής που χρειάζεται (JIT just in 

time) για τον έλεγχο της παραγωγής και των αποθεμάτων, η οποία έχει προκαλέσει 

το ενδιαφέρον πολλών επιχειρηματιών.

Το σύστημα παραγωγής JIT είναι σύστημα που εξαρτάται από την ζήτηση. Η ζήτηση 

παραγωγής για πελάτες (και όχι τα σχέδια για την χρησιμοποίηση των συντελεστών 

συναρμολόγησης ή πωλήσεων) υποκινούν την συναρμολόγηση και την πώληση.

Ως φιλοσοφία η μέθοδος JIT θεωρεί τα αποθέματα αρνητική παρουσία που προκαλεί 

προβλήματα τα οποία πρέπει να επιλυθούν Η μέθοδος JIT υποστηρίζει ότι, λόγω του 

ότι αυξάνουν σημαντικά το κόστος , τα μεγάλα αποθέματα εμποδίζουν την εταιρία να 

είναι τόσο ανταγωνιστική ή επικερδής όσο θα ήταν σε άλλες συνθήκες.

Στην πράξη η μέθοδος JIT έχει ως πρωταρχικό στόχο την κατάργηση των 

αποθεμάτων, ενώ το βασικό μέτρο για την επιτυχία είναι πόσο πολλά η λίγα 

αποθέματα υπάρχουν. Στην πραγματικότητα , οτιδήποτε επιτυγχάνει αυτόν τον στόχο 

μπορεί να θεωρηθεί καινοτομία της μεθόδου JIT.
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3.3.1.1 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ TOY JIT

(A) ΑΓΟΡΕΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

To JIT δίνει μεγαλύτερη έμφαση στον ποιοτικό έλεγχο. Ένα ελαττωματικό προϊόν 

που θα χρησιμοποιηθεί στην συναρμολόγηση προκαλεί παύση παραγωγής , όπως 

επίσης δυσχεραίνει την υποστήριξη του Τεχνικού τμήματος καθώς τα φθηνά 

προϊόντα δεν έχουν εγγύηση έχουν μεγάλο

Με άλλα λόγια το JIT δεν μπορεί να εφαρμοστεί χωρίς δέσμευση για έλεγχο ολικής 

ποιότητας (TQC). Ο έλεγχος ολικής ποιότητας είναι μια αέναη αναζήτηση της τέλειας 

ποιότητας.

(Β) ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

To JIT απαιτεί εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε υπηρεσίες υποστήριξης γεγονός 

που σημαίνει ότι τα κεντρικά τμήματα υπηρεσιών πρέπει να μειωθούν και το 

προσωπικό τους να αναλάβει εργασίες για την άμεση υποστήριξη της 

συναρμολόγησης ή των πωλήσεων .

(Γ) ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΩΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Οι σημαντικότερες πλευρές της έννοιας του JIT για τις αγορές επικεντρώνονται σε 

νέους τρόπους συνεργασίας με τους προμηθευτές και σε σαφή αναγνώριση του 

κατάλληλου αγοραστικού ρόλου κατά την ανάπτυξη μιας εταιρικής στρατηγικής .Οι 

προμηθευτές πρέπει να θεωρούνται « εξωτερικοί συνεργάτες», οι οποίοι μπορούν να 

συμβάλλουν στη μακροπρόθεσμη ευημερία της αγοράστριας εταιρίας και όχι 

εξωτερικοί αντίπαλοι.

(Α) ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ

Η διαχείριση κόστους διαφέρει από την κοστολόγηση από την άποψη ότι αναφέρεται 

στην διαχείριση του κόστους είτε το κόστος έχει άμεσες επιπτώσεις στα αποθέματα ή 

στις οικονομικές καταστάσεις είτε όχι. Η φιλοσοφία του JIT απλοποιεί τη διαδικασία
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κοστολόγησης και επιτρέπει στη διοίκηση να διαχειρίζεται και να ελέγχει το κόστος 

της.

To JIT παραδέχεται ότι η απλοποίηση συμβάλλει στην καλύτερη διοίκηση, στην 

καλύτερη ποιότητα, στην καλύτερη εξυπηρέτηση και στον καλύτερο έλεγχο του 

κόστους. Το παραδοσιακά συστήματα κοστολόγησης έχουν την τάση να είναι 

πολύπλοκα, με πολλές συναλλαγές και αναφορές δεδομένων. Η απλοποίηση της 

διαδικασίας αυτής μετατρέπει ένα σύστημα κοστολόγησης σε σύστημα διαχείρισης 

κόστους που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την υποστήριξη των αναγκών της 

διοίκησης για καλύτερες αποφάσεις σχετικά με το σχεδίασμά προϊόντων (PLATO) 

την τιμολόγηση, το μάρκετινγκ και το μίγμα και για την ενθάρρυνση συνεχών 

λειτουργικών βελτιώσεων.

Τα είδη του κόστους σχετικά με μια παραγγελία νέας αγοράς μπορούν να 

διαχωριστούν στις ακόλουθες έξι κατηγορίες

> Διαπραγματευτικό κόστος

> Κόστος για την μετατροπή μιας προγραμματισμένης παραγγελίας σε ανοιχτή 

παραγγελία

> Κόστος διεκπεραίωσης

> Κόστος καταμέτρησης κατά την παραλαβή

> Κόστος επιθεώρησης κατά την παραλαβή

> Πρόσθετο κόστος για την μεταφορά, εάν δε χρησιμοποιείται η μέθοδος του 

ελάχιστου κόστους μεταφοράς

Στο περιβάλλον προμηθειών του JIT ,μια εταιρία πώλησης που εκπληρει τις 

αγοραστικές προϋποθέσεις του JIT κατατάσσεται σε διαφορετική κατηγορία από τις 

υπόλοιπες. Μια εταιρία πώλησης JIT μπορεί να εξαιρεθεί από τους κανονικούς 

ελέγχους επεξεργασίας προϊόντων. Ως αποτέλεσμα, τέσσερα βασικά είδη κόστους 

μπορούν να καταργηθούν ενώ το διαπραγματευόμενο κόστος μεταφοράς μπορεί να 

μειωθεί σημαντικά ώστε το νέο συνολικό κόστος παραγγελίας να είναι χαμηλότερο 

από πριν.
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Εννοείται ότι με τη μεγαλύτερη μείωση του κόστους παραγγελίας μπορεί κανείς να 

παραγγέλνει πιο συχνά. Αυτές οι μειώσεις είναι δυνατές χάρη στην εισαγωγή μιας 

ουσιαστικής αλλαγής στη μέθοδο προμηθειών, όπως κάνουν σήμερα πολλές 

Αμερικάνικες εταιρίες. Η ουσιαστική φιλοσοφική αλλαγή απαιτεί από την εταιρία 

που πραγματοποιεί τις αγορές να δώσει έμφαση στην ανάπτυξη μακροπρόθεσμων 

σχέσεων με τους προμηθευτές αντί να αναζητά επίμονα μειώσεις τιμών.

Όσο γίνονται γνωστές η δυναμικότητα, οι δυνατότητες επεξεργασίας και τα επίπεδα 

της ποιότητας απόδοσης του προμηθευτή, τα πρώτα πέντε είδη του κόστους 

παραγγελίας μπορεί να μειωθεί παραγγέλλοντας "συγγενή" εξαρτήματα από μια 

συγκεκριμένη εταιρία πώλησης, ώστε να μπορούν να παραγγελθούν πλήρη φορτία. 

Το κόστος μπορεί επίσης να μειωθεί εκδηλώνοντας προτίμηση σε προμηθευτές που 

βρίσκονται πιο κοντά στην Χώρα μας (από Ευρώπη).

Ο ανεκτός χρόνος παράδοσης για την ανανέωση των αποθεμάτων μπορεί να αναλυθεί 

με παρόμοιο τρόπο. Οι τέσσερις βασικότεροι παράγοντες για τον ανεκτό χρόνο 

παράδοσης για την ανανέωση αποθεμάτων είναι:

> Χρόνος προετοιμασίας εγγράφων που απαιτείται για την μετατροπή μιας 

παραγγελίας από προγραμματισμένη παραγγελία σε ανοιχτή παραγγελία.

> Ανεκτός χρόνος παράδοσης για την παραγωγή από τον προμηθευτή

> Χρόνος μεταφοράς από τον προμηθευτή

> Μέσος χρόνος παραλαβής

Είναι εμφανές ότι για έναν προμηθευτή με τον οποίο έχει επιδιωχθεί μακροπρόθεσμη 

σχέση, τα τρία πρώτα στοιχεία μπορούν να μειωθούν κατά πολύ. Επιπλέον, εάν 

εκδηλώνεται προτίμηση σε προμηθευτές που βρίσκονται κοντά, μπορεί να μειωθεί 

και ο χρόνος παράδοσης (αυτό βέβαια δεν είναι πάντα εφικτό).

3.3.2 ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

Συγκεκριμένα , όιεξήχθησαν μετρήσεις με καθημερινό φυσικό έλεγχο στην 

Αποθήκη της εταιρίας με διάρκεια 4 εβδομάδων σε διάστημα 4 μηνών , μια (1) σε 

κάθε τέλος του μήνα. Συμμετείχαν 120 προϊόντα ενώ το σύνολο ανήλθε σε περίπου 

29.000.
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Στόχος των μετρήσεων ήταν να συγκεντρωθούν οι αιτίες που προκαλούν ελλείψεις 

στα ράφια της Αποθήκης ,στο διάγραμμα 1 που ακολουθεί διακρίνονται οι αιτίες.

Καθολου Παραγγελία Λανθασμένη Έλλειψη Αλλαγή κωδικών αναιτλήρωση αττό Λάθος στην παράδοση
ΠαραγγκΑία προμηθευτή/κεντρικής αποθήκη

αποθήκης καταστήματος

Διάγραμμα 1: Μετρήσεις 120 προϊόντων της αποθήκης

Στο σχήμα 4.10 παρακάτω , βλέπουμε αναλυτικά το αποτέλεσμα της σημερινής ροής 

παραγγελίας η οποία και καταλήγει σε ανεδαφικές προβλέψεις που ως αποτέλεσμα 

έχουν την αύξηση των αποθεμάτων & του κόστους.

Αναλυτικότερα χρησιμοποίησα την μέθοδο 'Ψαροκόκαλο χωρίζοντας την ως εξής

• ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ

Διαπιστώσαμε ότι οι μηνιαίες παραγγελίες και μάλιστα χειροποίητες έχουν συνήθη 

κατάληξη σε αναγραφή λάθος κωδικών, λανθασμένη ομαδοποίηση προϊόντων με 

αποτέλεσμα να δυσχεραίνει το έργο του Τμήματος Εισαγωγών καθότι δεν μπορεί να 

υπολογίσει τον όγκο των εμπορευμάτων στους λάθους κωδικούς, και κατόπιν το 

Λογιστήριο έχει πρόβλημα στην εισαγωγή τους με αποτέλεσμα να καθυστερούν να 

βγουν τα προϊόντα έτοιμα προς διάθεση και να χάνονται πωλήσεις.

26Richard Β. Chase and Nicholas J. Aquilano, Production and Operation Management 1996)
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Οι προβλέψεις να μην είναι σωστές, με αποτέλεσμα να έχουμε αύξηση του 

αποθέματος της εταιρίας, και αυτό με την σειρά του να αυξάνει τα προϊόντα προς 

ρευστοποίηση καθώς τα εμπορεύματα είναι υψηλής τεχνολογίας η οποία και αλλάζει 

συνεχώς μοντέλα .

• ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση καθώς το σύστημα είναι ιδιαίτερα χρονοβόρο και 

χωρίς σωστό έλεγχο με αποτέλεσμα να μπαίνουν συνεχώς συμπληρωματικές 

παραγγελίες, και λόγο ότι τα back order κρατούνται χειροκίνητα πολλές φορές να 

γίνονται λάθη, και να δημιουργούνται είτε ελλείψεις , είτε να έχουμε υπεράριθμο 

στοκ.

• ΑΝΘΡΩΠΟΙ

Διαπιστώσαμε λάθη από τους Product Manager όπως η λάθος κοστολόγηση , η μη 

ενημέρωση ή καθυστέρηση αυτής στις τυχόν αλλαγές των παραγγελιών με 

αποτέλεσμα την κάκιστη διαχείριση . Λάθη γίνονται και από τους assistants λόγο 

χειροκίνητης διαδικασίας αλλά και έλλειψης εκπαίδευσης, με αποτέλεσμα να 

επικρατεί σύγχυση.

• ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαπιστώσαμε δυσχέρεια και καθυστέρηση κατά την λογιστική εισαγωγή με 

αποτέλεσμα η διάθεση των προϊόντων να καθυστερεί, ενώ τα προϊόντα είδη 

βρίσκονται στην Αποθήκη. Επίσης να μην γίνεται σωστή παρακολούθηση των back 

order λογιστικά , με αποτέλεσμα να δυσχεραίνει το έργο των Product manager, και να 

μην έχουμε σωστή εικόνα του στοκ.
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Σχήμα 3.10: Η μέθοδος των Chase & Aquilano

Λαμβάνοντας τα συμπεράσματα από την προηγούμενη ανάλυση το νεοσύστατο 

τμήμα διαχείρισης των αποθεμάτων το οποίο αρχικά αποτελούταν από τέσσερα 

άτομα εισηγήθηκε στη διοίκηση την δημιουργία ενός μεγαλύτερου τμήματος 

διαχείρισης αποθεμάτων , μιας και η σημασία ενός σωστά οργανωμένου τμήματος 

είναι πολύ μεγάλη. Για να επιτευχθεί αυτό και να λειτουργήσει σωστά το J.I.T 

προτάθηκε η δημιουργία ενός τμήματος(οργανόγραμμα νέου τμήματος σχήμα 4.11) 

που θα συγχωνεύσει το τμήμα εισαγωγών , θα συμπεριλάβει τους εφτά (7) assistant 

των Product manager δημιουργώντας ουσιαστικά ένα τμήμα Διαχείριση Προϊόντων , 

το οποίο θα ελέγχει, θα τοποθετεί τις παραγγελίες, θα κρατάει τα back order και 

ουσιαστικά θα απελευθερώσει τους Product manager από την χαρτούρα της 

γραφειοκρατίας , απελευθερώνοντας ταυτόχρονα και δύο (2) άτομα ώστε να 

απορροφηθούν σε άλλους τομείς στην εταιρία.

Αναλυτικότερα ( σχήμα 3.11) η Διεύθυνση Διαχείρισης θα χωρισθεί σε 3 

υποτιμήματα τα οποία θα έχουν ως εξής:
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Διεύθυνση
....

Παραγγελίες Έλεγχος

1 .
Προϊστάμενος

1

1
Προϊστάμενος Προϊστάμενος j

...... . "1
Προώθηση

J

—ΈΥπάλληλος —Υπάλληλος

—^Υπάλληλος —| Υπάλληλος

—^Υπάλληλος —! Υπάλληλος

Υπάλληλος

Υπάλληλος

Υπάλληλος

J
Υπάλληλος

J
Υπάλληλος

Σχήμα 3.11: Η δομή και οργάνωση του νέου τμήματος διαχείρισης αποθεμάτων

1) Τμήμα παραγγελιών (Order Processing,Forecasting - Purchasing)

Το κομμάτι αυτό θα είναι υπεύθυνο για την επαφή με τους οίκους του εξωτερικού 

όσον αφορά την διαχείριση / διεκπεραίωση, θα ελέγχει τις παραγγελίες , την καρτέλα 

του εκάστοτε προϊόντος, και τα back order.

Σε συνεργασία με την Αποθήκη θα γίνεται ο έλεγχος του σωστού αποθέματος των 

προϊόντων.

Θα ανοίγει νέους κωδικούς ( όταν πρόκειται για αγορά νέων προϊόντων)

Το κυριότερο δε είναι ότι θα λαμβάνει από τους Product manager το forecast 

(πρόβλεψη) θα εγκρίνει και θα τοποθετεί άμεσα την παραγγελία.

Για το σκοπό της καλύτερης επικοινωνίας με τους product manager ο υπεύθυνος του 

τμήματος διαχείρισης αποθεμάτων δημιούργησε μια σελίδα εργασίας στην οποία 

γίνεται η καταχώρηση όλων των υλικών της αποθήκης. Η ενημέρωση της σελίδας 

είναι δυναμική και γίνεται μέσο του ORAMA το οποίο περιέχει σε βάσεις δεδομένων
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όλα τα προϊόντα της αποθήκης . Το μοναδικό κομμάτι της καρτέλας αυτής το οποίο 

ενημερώνεται δια χειρός είναι οι προβλέψεις των πωλητών για τους επόμενους μήνες 

, έτσι ώστε να έχουμε μια εικόνα των παραγγελιών που πρέπει να γίνουν.

Αναλυτικά περιγράφοντας την σελίδα αυτή έχουμε:

1. Στην πρώτη στήλη το κωδικό του εκάστοτε προϊόντος

2. Στην δεύτερη στήλη έχουμε την περιγραφή και το είδος του προϊόντος

3. Ακολουθεί μια ομάδα στηλών που περιέχει τις διάφορες αποθήκες της 

εταιρείας . Έτσι έχουμε:

• Στην στήλη 300 το απόθεμα που βρίσκεται στην κύρια αποθήκη της 

εταιρείας η οποία βρίσκεται στην περιοχή της Ελευσίνας.

• Στη στήλη 301 έχουμε το απόθεμα που βρίσκεται στη αποθήκη 

ρευστοποίησης

• Στη στήλη 302 έχουμε το απόθεμα που βρίσκεται στο τμήμα της 

παραγωγής.

• Στην στήλη με το 112 έχουμε το απόθεμα που έχει το τεχνικό τμήμα 

της επιχείρησης

• Στη στήλη 401 είναι το απόθεμα που υπάρχει στη κύρια αποθήκη τους 

υποκαστήματος στην Θεσσαλονίκη.

• Στην στήλη με το 407 έχουμε το απόθεμα που υπάρχει στο τμήμα 

παραγωγής στην Θεσσαλονίκη

• Στη στήλη με το 411 έχουμε το απόθεμα που έχει η αποθήκη 

ρευστοποίησης στην Θεσσαλονίκη.

• Με τη στήλη 004 έχουμε το απόθεμα ασφαλείας

4. Ακολουθεί μια στήλη που δίνει το συνολικό απόθεμα ενώ από δίπλα φαίνεται 

και η αξία του αποθέματος σε τρέχουσες τιμές .

5. Ακολουθεί μια δωδεκάδα στηλών με τους μήνες και τις πωλήσεις που έγιναν 

σε κάθε μήνα

6. Μια δωδεκάδα στηλών με τις προβλέψεις της ζήτησης .Η πρόβλεψη εδώ 

γίνεται από τους ίδιους τους πωλητές με κριτήρια της προσωπική τους 

εμπειρία. Για αυτό τον λόγο τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για τις 

προβλέψεις των πωλήσεων για τους επόμενους μήνες είναι υποκειμενικά. Για
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το λόγο αυτό , και για να γίνεται πιο εύκολος ο έλεγχος των πωλητών, μιας 

και πάνω σε αυτές τις προβλέψεις θα γίνουν οι επόμενες παραγγελίες , 

προτάθηκε να προστεθούν άλλες 12 στήλες με προβλέψεις ζήτησης. Η 

διαφορά όμως με τις προηγούμενες είναι το ότι οι προβλέψεις αυτές θα 

βγαίνουν αυτόματα ,με την χρήση υπολογιστικών στατιστικών 

προγραμμάτων. Μια απλή μέθοδος θα μπορούσε να ήταν αυτή του 

σταθμισμένου μέσου όρου. Η επιλογή αυτής της μεθόδου είναι συμβατή με 

την εποχικότητα που παρατηρείται στις πωλήσεις της εταιρείας. Έτσι για 

παράδειγμα παρατηρείται ότι το καλοκαίρι η ζήτηση είναι μειωμένη σε 

αντίθεση με το Δεκέμβριο και Ιανουάριο που η ζήτηση κορυφώνεται. Έτσι οι 

μήνες του καλοκαιριού θα σταθμίζονται με μικρότερο συντελεστή σε σχέση 

με το Δεκέμβριο και τον Ιανουάριο. Η εταιρεία έχει στατιστικά δεδομένα 

πωλήσεων αρκετών ετών και έτσι ο καθορισμός των συντελεστών στάθμισης 

είναι μια σχετικά εύκολη διαδικασία. Με την υλοποίηση αυτή ο υπεύθυνος 

παρακολουθήσεως των παραγγελιών θα έχει μια γενική εικόνα σύγκρισης για 

τις προβλέψεις των πωλητών. Αποκλίσεις ανάμεσα στις προβλέψεις μπορεί να 

υπάρχουν ,για αυτό τον λόγο ο εκάστοτε πωλητής θα πρέπει να δίνει 

ικανοποιητικές εξηγήσεις όταν υπάρχουν. Η έλλειψη των απαραίτητων 

εξηγήσεων καθώς και πιθανό βεβαρημένο παρελθόν του κάθε πωλητή θα 

οδηγήσει στην απόρριψη της παραγγελίας για ευνόητους λόγους.

7. Τέλος στη τελευταία στήλη φαίνονται η εξέλιξη και η κατάσταση της 

παραγγελίας . Έχουν φτάσει τα υλικά, εάν όχι πόσα έφτασαν και πόσα 

περιμένουμε ακόμη.

2) Έλεγχος (Controlling,Reporting / Credit)

Το συγκεκριμένο υποτμήμα θα είναι υπεύθυνο για τον έλεγχο των τιμολογίων 

Αγοράς, καθώς και τον έλεγχο των πιστωτικών και την επιδίωξη εκπτώσεων από 

τους Προμηθευτές μας.

Σημαντικό αντικείμενο εργασίας θα είναι το Sales out & Inventory reporting προς 

τους οίκους του Εξωτερικού καθώς αυτό καθορίζει τις εκπτώσεις οι οποίες μας 

δίνονται κατά περίπτωση, αλλά κυριότερο τις τιμές και την ποσότητα που μπορούμε 

να παραγγείλουμε.

Τέλος θα διαμορφώνει σε συνεργασία με το κομμάτι των Εισαγωγών το Landed cost.
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Σχήμα 3.12: Ο πίνακας ελέγχου των παραγγελιών

75



ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Τμήμα παραγγελιών (Order Τμήμα ελέγχου Τμήμα προώθησης
Processing) (Controlling) (Forwarding)

Πρόβλεψη , Συναλλαγές (αναψορές και έλεγχος)

Επίβλεψη
Επαφή με τους οίκους του εξωτερικού Έλεγχος τιμών & τιμολογίων φορτώσεων
για διαχείριση αγοράς Truck

Air
Έλεγχος παραγγελιών προς τους Μεγιστοποίηση & μη
οίκους απώλεια Sea
και Παρακολούθηση της καρτέλας 
του προϊόντος.

των εκπτώσεων. Courier

Έλεγχος πιστωτικών Έλεγχος τιμολογίων
Έλεγχος του σωστού ύψους 
αποθεμάτων

Sales out & Inventory
Μεταφοράς

reporting Ασφαλίστρων
Λήψη από Ρ/Μ της πρόβλεψης, 
έγκριση &

Διαμόρφωση Κόστους
Εκτελωνισμών

Έγκαιρη τοποθέτηση της παραγγελίας. (Landed)
Διεκπεραίωση
Φακέλων

Άνοιγμα νέων κωδικών
Ενημέρωση Ρ/Μ

Ανθρώπινο
Ανθρώπινο δυναμικό Ανθρώπινο δυναμικό δυναμικό

3 4 6

3) Τμήμα προώθησης (Forwarding)

Το κομμάτι των Εισαγωγών δεν θα αλλάξει τις δραστηριότητές του αλλά σίγουρα θα 

διευκολυνθεί καθώς η επαφή πλέον θα είναι άμεση αφού θα συμπεριλαμβάνονται 

όλες οι διαδικασίες σε ένα τμήμα το οποίο θα είναι σε ενιαίο χώρο.
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3.3.3 Ο ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΙΑΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Η διαδικασία παραγγελίας κατόπιν μετρήσεων χρόνου και απόστασης μεταξύ των 

εμπλεκόμενων υπαλλήλων είναι αρκετά χρονοβόρα και όχι ιδιαίτερα ακριβής. 

Υπολογίσαμε ότι χρειάζονται περίπου 45 λεπτά (συνυπολογίζοντας και τις 

αποστάσεις μεταξύ των τμημάτων και γραφείων που εκτός από χρονοβόρα, είναι και 

ψυχοφθόρα για τους εργαζομένους), από την στιγμή που ο product manager ξεκινάει 

την διαδικασία παραγγελίας έως ότου γίνει η τελική ανάθεση στο τμήμα 

εισαγωγών, (παρακάτω διάγραμμα Διαδικασίας)

Αναλυτικά η διαδικασία παραγγελίας περιλαμβάνει την συλλογή στοιχείων που 

αφορούν τα προϊόντα της παραγγελίας (στοκ, πωλήσεις, πρόβλεψη) από τον εκάστοτε 

product manager η συλλογή των στοιχείων γίνεται από το ORAMA ERP που έχει ήδη 

η εταιρία αλλά η συγκέντρωσή τους και καταγραφή γίνεται manual.

Το επόμενο στάδιο είναι να δοθεί από τον Product manager η παραγγελία στον 

assistant, να επανελεγχτούν τα τυχόν back order , να εξετασθεί εάν η παραγγελία 

είναι άμεση ή με μεταγενέστερη ημερομηνία , να καταχωρηθεί, να αποσταλεί στον 

προμηθευτή, αυτός με την σειρά του να στείλει ένα προτιμολόγιο το οποίο θα 

ελεγχθεί και υπογραφεί από τον product manager και τέλος με το προτιμολόγιο 

υπογεγραμμένο να γίνει ανάθεση από το τμήμα εισαγωγών.

Το αποτέλεσμα όλων των παραπάνω είναι να υπάρχει μεγάλη γραφειοκρατία, 

καθυστερήσεις και επαναλαμβανόμενα λάθη που έχουν επίπτωση στην κακή 

παρακολούθηση των παραγγελιών , των προϊόντων, και την συνεχή ενασχόληση των 

product manager με την διαδικασία παραγγελίας και το χάσιμο χρόνου από την 

προώθηση των προϊόντων , που είναι και το κυρίως αντικείμενο τους.
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΈΤ
□

Σημερινή μέθοδος 
προτεινόμενη μέθοδος

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Εκτέλεση παραγγελίας από Product manager
Το διάγραμμα αρχίζει από το γραφείο του Product manager και τελειώνει
με την ανάθεσή της στο τμήμα Εισαγωγών και την επιστροφή του Assistant στο γραφείο του.

Απόσταση

ΙΟμ

ΙΟμ

ΙΟμ

50μ

50μ

Χρόνος

20

0,3

3

0,2

5

0,3

5

3

0,5

0,3

5

1

0,5

1

Σύμβολα διαγράμματος Περιγραφή διαδικασίας

Δημιουργία παραγγελίας(με συλλογή στοιχείων στοκ κλπ)

y Μεταφορά Product στο γραφείο Assistant

Αναμονή απόφασης εκτέλεσης(τσεκ ίων back order κλπ)

ιπόφαση για άμεση η μελοντική εκτέλεση

Back order ή διαγραφή ελλείψεων 
και συμπλήρωση καρτέλας προϊόντος 
πιστροφή Product στην θέση του

I / Καταχώρηση παραγγελίας από Assistant

Αποστολή παραγγελίας με FAX στον προμηθευτή

Λείψη προτιμολογίου από Προμηθευτή

I ) Μεταφορά Assistant στο γραφείο του Product

I ) Τσεκ και Υπογραφή Product του Προτιμολογίου

Μεταφορά Assistant στο τμήμα Εισαγωγών

Ιαράδοση προφόρμας και ανάθεση της παραγγελίας

Επιστροφή Assistant στο γραφείο
130μ 45,1 λεπτά

Ο Διαδικασία [ΐ|) Μεταφορά

□ Απόφαση________ I ) Αναμονή

Σχήμα 3.13: Η διαδικασία της παραγγελίας
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3.3.4 ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ

Η παραγγελία που έως τώρα τοποθετούνταν από τους product manager σε ένα 

κείμενο WORD θα τροποποιηθεί και θα επεξεργάζεται σε ένα κοινό έντυπο της 

εταιρίας, ο δε αριθμός παραγγελίας θα δίνετε από το τμήμα Διαχείρισης προϊόντων 

και όχι όπως τηρούνταν από το κάθε τμήμα ξεχωριστά. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα 

τον έλεγχο των παραγγελιών καθότι χωρίς τον αριθμό παραγγελίας {Purchase 

number ) δεν θα μπορεί να τοποθετείται καμία παραγγελία. Όλοι οι αριθμοί 

παραγγελιών που θα δίδονται θα τηρούνται σε αρχείο από το τμήμα Διαχείρισης 

προϊόντων.

Τηρώντας το παραπάνω θα γίνεται καλύτερος έλεγχος και κατά την άφιξη των 

εμπορευμάτων, όπου θα αναγνωρίζεται εύκολα η εκάστοτε παραγγελία από την 

αποθήκη της εταιρίας, όπως επίσης και θα παρακολουθούνται ακριβέστερα τα τυχόν 

back order που θα προκύπτουν.

Θα τηρείται κοινή καρτέλα παρακολούθησης προϊόντος όπου θα έχει τα στοιχεία 

εξής στοιχεία:

1. Πωλήσεις έως την στιγμή που τοποθετείται η νέα παραγγελία ανά είδος και 

σύνολο αξίας αυτών

2. Στοκ ημέρας που τοποθετείται η παραγγελία και σύνολο αξίας αυτού

3. Τυχόν προπουλημένα προϊόντα και σύνολο αξίας αυτού

4. Προβλέψεις πωλήσεων για τα ερχόμενα δύο δεκαπενθήμερα και σύνολο 

αξίας αυτών

5. Νέα παραγγελία

Τα παραπάνω στοιχεία βρίσκονται στην διάθεση του κάθε product manager μέσο του 

υπάρχοντος μηχανογραφικού προγράμματος της εταιρίας.

Αναλυτικότερα τα βήματα που θα ακολουθούνται θα είναι τα εξής:

Α) Θα δίνετε καρτέλα από τους product manager στο τμήμα Διαχείρισης 

Β) Έλεγχος από το τμήμα Διαχείρισης

Γ) Έγκριση και έκδοση αριθμού παραγγελίας (Purchase Order number)
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3.3.5 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ

Το κυριότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Διεύθυνση είναι ο προγραμματισμός 

των αποθεμάτων . Και δικαιολογημένα , αφού τα αποθέματα αντιπροσωπεύουν 

μεγάλο μέρος των συνολικών στοιχείων του ενεργητικού της εταιρίας και 

συγκεκριμένα πάνω από το 30% κατά μέσο όρο του συνόλου των στοιχείων, όπως 

φάνηκε στην Φυσική απογραφή που κάναμε κάθε μήνα (για περίοδο 4 μηνών).

Σκοπός του σχεδιασμού αποθεμάτων είναι η επεξεργασία πολιτικής που θα 

χρησιμοποίηση το Νέο τμήμα Διαχείρισης προϊόντων ώστε να επιτύχει βέλτιστη 

επένδυση σε αποθέματα.

Ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται με τον καθορισμό του βέλτιστου επιπέδου αποθεμάτων 

τα οποία απαιτούνται για την ελαχιστοποίηση του κόστους που συνδέεται με τα 

αποθέματα.

Το κόστος που συνδέεται με τα αποθέματα εμπίπτει σε τρεις κατηγορίες:

• Κόστος παραγγελίας : περιλαμβάνει όλα τα είδη κόστους που σχετίζονται με 

την προετοιμασία μιας παραγγελίας αγοράς.

• Κόστος διατήρησης αποθεμάτων : περιλαμβάνει το κόστος αποθήκευσης 

για τα στοιχεία των αποθεμάτων συν το κόστος των χρημάτων που έχουν 

δεσμευτεί σε αποθέματα.

• Κόστος έλλειψης (εξάντλησης) αποθεμάτων: περιλαμβάνει τα είδη που 

εμφανίζονται όταν ένα στοιχείο είναι εξαντλημένο, δηλαδή την απώλεια του 

μικτού περιθωρίου κέρδους επί των πωλήσεων συν την απώλεια φήμης στην 

πελατεία.

Υπάρχει πληθώρα σχεδιασμού μοντέλων διαχείρισης αποθεμάτων . Όλα όμως 

προσπαθούν να δώσουν απαντήσεις στα εξής ερωτήματα:

• Πόσο πρέπει να παραγγείλουμε?

• Πότε πρέπει να παραγγείλουμε?
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Σε αυτά περιλαμβάνονται:

• Το μοντέλο του Οικονομικού μεγέθους παραγγελίας

• Το σημείο Αναπαραγγελίας

• Και ο καθορισμός του αποθέματος ασφαλείας

3.3.6 ΒΑΣΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ 

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Το οικονομικό μέγεθος παραγγελίας (EOQ) καθορίζει την ποσότητα παραγγελίας που 

συνεπάγεται το μικρότερο άθροισμα κόστους διατήρησης και παραγγελίας. Η 

ποσότητα της οικονομικότερης παραγγελίας (EOQ) υπολογίζεται ως εξής:

Όπου h= κόστος διατήρησης αποθεμάτων κατά μονάδα, k= κόστος παραγγελίας κατά 

παραγγελία, D= ετήσια ζήτηση (απαιτήσεις) σε μονάδες.

Εάν το κόστος διατήρησης αποθεμάτων εκφράζεται ως ποσοστό της μέσης αξίας των 

αποθεμάτων (για παράδειγμα 12% ετησίως για την διατήρηση των αποθεμάτων ), 

τότε η τιμή του παρονομαστή στον τύπο της ποσότητας της οικονομικότερης 

παραγγελίας (EOQ) είναι 12% επί την τιμή ενός στοιχείου.

3.3.7 ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Το σημείο αναπαραγγελίας (ROP), το οποίο απαντά στο ερώτημα πότε πρέπει να 

δίνεται μια νέα παραγγελία, απαιτεί τη γνώση του ανεκτού χρόνου παράδοσης, η 

οποία είναι το χρονικό διάστημα μεταξύ της ημερομηνίας κατά την οποία δίνεται η 

παραγγελία και της ημερομηνίας κατά την οποία γίνεται η παραλαβή. Το σημείο 

αναπαραγγελίας μπορεί να υπολογιστεί ως εξής:

ROP= (Μέση ζήτηση κατά μονάδα ανεκτού χρόνου παράδοσης X Ανεκτός χρόνος 

παράδοσης) + Αποθέματα ασφαλείας
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Πρώτα πολλαπλασιάζουμε τη μέση εβδομαδιαία ζήτηση επί τον ανεκτό χρόνο 

παράδοσης σε ημέρες (ή εβδομάδες), από όπου προκύπτει η ζήτηση κατά τη διάρκεια 

του ανεκτού χρόνου παράδοσης. Στη συνέχεια προσθέτουμε στο αποτέλεσμα το 

απόθεμα ασφαλείας για να προβλέψουμε τυχόν διακυμάνσεις στη ζήτηση κατά τον 

ανεκτό χρόνο παράδοσης και να προσδιορίσουμε το όριο νέας παραγγελίας.

Εάν υπάρχει βεβαιότητα για τη μέση ζήτηση και τον ανεκτό χρόνο παράδοσης, δεν 

είναι απαραίτητο το απόθεμα ασφαλείας στην περίπτωση όμως της εταιρίας μας αυτό 

δεν είναι εφικτό και το απόθεμα ασφαλείας είναι όντως απαραίτητο.

3.3.8 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Όταν δεν υπάρχει βεβαιότητα για τον ανεκτό χρόνο παράδοσης και τη ζήτηση, η 

εταιρία πρέπει να διατηρεί επιπλέον μονάδες αποθεμάτων, οι οποίες ονομάζονται 

απόθεμα ασφαλείας , ώστε να προλαμβάνει πιθανές ελλείψεις αποθεμάτων. Στην 

περίπτωση όμως της εταιρίας Πουλιάδης και Συνεργάτες ελλείψεις σπάνια 

παρουσιάζονται, όχι όμως ότι δεν υπάρχει αυτή η πιθανότητα, αλλά ένεκα του 

πλουραλισμού των ομοειδών προϊόντων είναι δύσκολο να επέλθουν, καθώς πολλά 

μοντέλα προϊόντων αντικαθιστούνται από άλλα με τις ίδιες ιδιότητες.

Ένας απλός τρόπος για τον καθορισμό του μεγέθους του αποθέματος ασφαλείας είναι 

να αφαιρέσουμε τη μέση ζήτηση από την μέγιστη ζήτηση που αναμένεται λογικά στη 

διάρκεια μιας περιόδου και στη συνέχεια να πολλαπλασιάσουμε τη διαφορά επί τον 

ανεκτό χρόνο παράδοσης.

3.3.9 ΑΝΑΓΚΗ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ

Η αγορά σε μεγάλες ποσότητες έχει ορισμένα θετικά και ορισμένα αρνητικά στοιχεία. 

Τα πλεονεκτήματα είναι το χαμηλότερο κόστος κατά μονάδα, το χαμηλότερο κόστος 

παραγγελίας, οι λιγότερες ελλείψεις σε αποθέματα και το χαμηλότερο κόστος 

μεταφοράς. Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν ορισμένα μειονεκτήματα όπως το 

μεγαλύτερο κόστος διατήρησης αποθεμάτων, τα μεγαλύτερα δεσμευμένα κεφάλαια 

και η μεγαλύτερη πιθανότητα οικονομικής απαξίωσης και φθοράς.
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Οι υποθέσεις με τα μοντέλα μπορεί να μην είναι ρεαλιστικές. Ωστόσο, το μοντέλο 

είναι χρήσιμο στο προγραμματισμό των αποθεμάτων για την συγκεκριμένη εταιρία . 

Στην πραγματικότητα υπάρχουν πολλές περιπτώσεις όπου ισχύει ακριβώς ή περίπου 

μια υπόθεση.

Είναι απαραίτητο όμως να ακολουθούνται στις προβλέψεις καθώς βάση του μοντέλου 

θα υλοποιηθεί και η μηχανογραφική εφαρμογή πρόβλεψης (forecast) από το αρμόδιο 

τμήμα της Μηχανογράφησης.

3.3.10 ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (SOFTWARE)

Οι μελέτες αυτών που ασχολούνται με το value chain management software , 

αποδεικνύουν όλο και περισσότερο ότι το λογισμικό δουλεύει καλύτερα εκεί που το 

χρειαζόμαστε πραγματικά! Και χωρίς να λύνει όλα τα προβλήματα δια μαγείας.

Την περασμένη δεκαετία, πολλές εταιρίες έχουν επενδύσει "ουκ ολίγα" στην 

ενίσχυση της αλυσίδας τροφοδοσίας (supply chain) με ειδικό software σχεδιασμένο 

να διαχειρίζεται την ροή πληροφοριών της εσωτερικής διαδικασίας , Προμηθευτών , 

Πελατών. Από το 1999 έως 2000 οι εταιρίες που εξειδικεύονται στο supply chain 

software έχουν πωλήσεις πάνω από 15 εκ $, χωρίς να συνυπολογίζονται τα χρήματα 

που δόθηκαν ώστε να τοποθετηθούν (installation) και να υποστηριχθούν με 

συμβόλαια συντήρησης τα συγκεκριμένα λογισμικά.

Οι αναπτυσσόμενες εταιρίες όπως η SAP και η ORACLE ανταγωνίζονται πλέον επί 

ίσοις όροις τις εταιρίες που έχουν ως κύριο αντικείμενο το λογισμικό εφοδιαστικής 

αλυσίδας(ευρρ1γ chain software), όπως η ARIBA και η 12 TECNOLOGIES. Οι 

εταιρείες αυτές έχουν προσελκύσει το ενδιαφέρον των εταιριών πελατών και τα 

λογισμικά τους προγράμματα υπόσχονται τα πάντα στους πελάτες, προσφέροντας 

την ομαλή ροή των προϊόντων -παραγγελιών - παραδόσεων - ενημέρωσης και ότι 

άλλο συμπεριλαμβάνει η εφοδιαστική αλυσίδα .

Αλλά τα αποτελέσματα από την χρήση των εξειδικευμένων λογισμικών πακέτων 

είναι ανάμεικτα καθώς μερικές εταιρίες (συμπεριλαμβανομένου και της DELL έχουν 

αντιληφθεί και επωφεληθεί από τα παραπάνω πακέτα για να βελτιώσουν την αλυσίδα 

τροφοδοσίας τους και σε ειδικές περιπτώσεις έχουν μεταμορφώσει και προσαρμόσει 

το μοντέλο της εταιρίας τους σύμφωνα με τις απαιτήσεις του εκάστοτε λογισμικού ,
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ενώ αντίθετα άλλες εταιρίες έχοντας ξοδέψει εκατοντάδες εκατομμύρια δεν έχουν τα 

αναμενόμενα αποτελέσματα.

Η εφοδιαστική αλυσίδα {supply chain) αντιπροσωπεύει σε μια εταιρία την ροή των 

προϊόντων παρέχοντας πληροφορίες γι’ αυτήν (διαθεσιμότητα, πρόβλεψη 

παραγγελιών , έλεγχος του κόστους αποθέματος κλπ) όπως επίσης πληροφορίες για 

την χρησιμότητα των συναλλαγών μεταξύ των προμηθευτών και τελικών πελατών. 

Όταν μια εταιρία καταφέρει να χειριστεί σωστά τα παραπάνω μπορεί να είναι 

ευέλικτη με το κόστος αποθεμάτων στη χαμηλότερη κλίμακα. Όταν όμως δεν το 

χειρίζεται σωστά, η αλυσίδα τροφοδοσίας « σπάει» και έχει ως αποτέλεσμα 

προβλήματα όπως , να τοποθετεί ο πελάτης την παραγγελία και να ενημερώνεται 

ότι το τάδε προϊόν δεν είναι σε διαθεσιμότητα (out of stock) είτε το προϊόν να 

βρίσκεται «θαμμένο» σε κάποιο σημείο της αποθήκης .

Προβλήματα υπάρχουν και όταν η ροή των παραγγελιών δεν γίνεται στο σωστό 

χρόνο (timing) και τα προϊόντα αργούν να παραδοθούν στον τελικό πελάτη με 

αποτέλεσμα ο πελάτης να ακυρώνει παραγγελίες που ως αποτέλεσμα έχουν την 

μείωση των πωλήσεων , μείωση του κέρδους , και τέλος έχει αρνητικές επιπτώσεις 

στο κόστος αποθέματος .

Τα λογισμικά πακέτα δεν μπορούν από μόνα τους να φτιάξουν την βασική ροή της 

αλυσίδας τροφοδοσίας. Αντιθέτως εάν δεν υπάρχει σωστή διαδικασία και ροή της 

αλυσίδας τροφοδοσίας μπορεί να κάνουν τα πράγματα ακόμη χειρότερα.

Με γνώμονα αυτό και πιστεύοντας οι υπεύθυνοι της διοίκησης των αποθεμάτων ότι 

η εταιρεία τώρα βάζει τις βάσεις για την σωστή ροή της αλυσίδας τροφοδοσίας 

θεώρησαν σωστό να μην προχωρήσουν στην αγορά - τοποθέτηση (τουλάχιστον προς 

το παρόν) ενός νέου λογισμικού της αλυσίδας τροφοδοσίας, αλλά την ενσωμάτωση 

των όποιων αλλαγών στην είδη υπάρχουσα εφαρμογή που υπάρχει στην εταιρία 

(ΟΡΑΜΑ ERP) με ότι συνεπάγεται αυτό και τα οποία είναι: 1

1) Τοποθέτηση παραγγελιών στο ΟΡΑΜΑ ERP (από τους product manager)

2) Έλεγχος παραγγελιών μέσο του ΟΡΑΜΑ ERP (από το τμήμα Διαχείρισης)

3) Αυτόματη συλλογή στοιχείων πωλήσεων, και στοκ

4) Αυτόματη πρόβλεψη παραγγελιών (forecast)

5) Αυτόματη ενημέρωση των back order
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Τα παραπάνω θα δοθούν κατόπιν στην μηχανογράφηση ώστε να αυτοματοποιηθεί η 

διεργασία όπως θα δούμε στο επόμενη πρόταση.

3.4 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 

ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΟΡΑΜΑ ERP

Όπως αποφασίσαμε στο παραπάνω κεφάλαιο αποφασίστηκε να γίνει ενσωμάτωση 

των διαδικασιών της πρόβλεψης στο είδη υπάρχον ERP της εταιρίας και όχι η αγορά 

ξεχωριστού λογισμικού πακέτου.

Ο καθορισμός των παραγγελιών προς τους προμηθευτές γίνεται μέχρι σήμερα με 

βάση τα προσωπικά στοιχεία που κρατάει στην καρτέλα του προϊόντος ο εκάστοτε 

product manager . Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών του τμήματος Διαχείρισης 

αυτές θα δίδονται στο αρμόδιο τμήμα αλλά η συλλογή των στοιχείων θα παραμένει 

να διενεργείτε από τους Product manager , ουσιαστικά το πρόγραμμα προβλέψεων 

θα καταργεί την συλλογή των στοιχείων με αποτέλεσμα την αποφυγή λάθους 

καταγραφής αλλά και το χάσιμο χρόνο που υπάρχει στην συλλογή στοιχείων.

Η ανάγκη που παρουσιάζεται στην Πουλιάδης και Συνεργάτες στην φάση αυτή 

είναι να δημιουργηθεί ένα ενιαίο εργαλείο (module) πρόβλεψης παραγγελιών 

εμπορευμάτων προς προμηθευτές, το οποίο να είναι ενσωματωμένο στην εφαρμογή 

ORAMA ERP που είδη χρησιμοποιείται από την εταιρία.

3.5 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Το εργαλείο (module) πρόβλεψης που θα δημιουργηθεί θα αποτελείται από τρία 

βασικά μέρη:

• Οθόνη υπολογισμού προβλέψεων

• Οθόνη γενικής πληροφόρησης κίνησης και πρόβλεψης ειδών.

• Οθόνη δημιουργίας παραγγελιών προς Προμηθευτές
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3.6 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

• Τα αποτελέσματα που θα παράγει η διαδικασία θα είναι πρόβλεψη αγορών 

προς προμηθευτές ανά είδος σε εβδομαδιαία βάση. Μετά την ολοκλήρωση 

του υπολογισμού θα υπάρχει η δυνατότητα μέσω αναφορών (reports) να 

παρουσιαστούν αποτελέσματα ανά κατηγορία η συγκεντρωτικά.

• Ως ελάχιστη χρονική περίοδος ορίζεται η μια εβδομάδα (7 ημέρες) με πρώτη 

ημέρα της εβδομάδος την Δευτέρα και τελευταία την Κυριακή.

• Ως πρώτη εβδομάδα του έτους ορίζεται η εβδομάδα που αρχίζει την πρώτη 

Δευτέρα του έτους

3.7 ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΡΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Α) ΟΘΟΝΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ

Στην οθόνη αυτή θα υπάρχουν διαθέσιμα κριτήρια επιλογής ώστε να μπορέσει ο 

χρήστης να καθορίσει για ποιο ή ποια είδη, καθώς και για ποια περίοδο θέλει να 

υπολογίσει το σύστημα πρόβλεψη παραγγελίας προς τον Προμηθευτή.

Συγκεκριμένα τα κριτήρια επιλογής ειδών θα είναι:

• 1η Κατηγορία είδους

• 2η Κατηγορία είδους

• 3η Κατηγορία είδους

• 4η Κατηγορία είδους

• Προμηθευτής

• Κωδικό είδους (πρόβλεψη μόνο για συγκεκριμένο)

Ο χρήστης θα μπορεί να επιλέξει με βάση ποιες παραμέτρους θέλει να υπολογιστεί η 

πρόβλεψη από τις εξής:
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• Κίνηση προηγούμενης περιόδου (ο χρήστης θα ορίζει πόσες εβδομάδες πίσω 

θέλει να λάβει υπόψη το πρόγραμμα).

• Προβλέψεις προηγούμενων περιόδων (αν είναι διαθέσιμες)

• Κίνηση αντίστοιχης περσινής περιόδου

• Αντίστοιχες περσινές προβλέψεις (αν είναι διαθέσιμες)

• Ανοιχτές παραγγελίες Πελατών

• Εκκρεμείς παραγγελίες Προμηθευτών (καθώς και back orders)

• Διαθέσιμο απόθεμα στις αποθήκες.

Ο χρήστης θα ορίζει για πόσες (ή ποιες) εβδομάδες στο μέλλον θέλει να υπολογίσει 

το πρόγραμμα πρόβλεψης αγορών.

Τέλος , θα υπάρχει η δυνατότητα να οριστεί ποσοστό (%) προσαύξησης ή μείωσης 

της τελικής υπολογισμού forecast, το οποίο θα επηρεάζει όλα τα υπολογιζόμενα είδη 

που συμπεριλαμβάνονται στην διαδικασία με βάση τα κριτήρια που έχουν οριστεί.

Στον υπολογισμό του forecast θα υπολογίζονται και τα συναρμολογούμενα είδη, 

αναλυμένα στα επί μέρους component (πχ σκληροί δίσκοι) και όχι σε επίπεδο 

τελικού προϊόντος (πχ PLATO). Η πληροφορία από πια επί μέρους εξαρτήματα 

αποτελείται το κάθε συναρμολογούμενο θα αντλείται από τις παραγγελίες αυτού του 

είδους όπου εκεί φαίνεται η πραγματική σύνθεση που έχει εξαχθεί τελικά από την 

αποθήκη.

Σε περίπτωση που ο χρήστης υπολογίσει forecast για εβδομάδα που έχει είδη 

υπολογιστεί, η νέα πρόβλεψη θα αντικαθιστά την παλιά.

Β) ΟΘΟΝΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΕΙΔΩΝ

Με βάση τα κριτήρια επιλογής ειδών που θα ορίζει ο χρήστης (ποιες εβδομάδες, ποιες 

κατηγορίες - υποκατηγορίες) κλπ), θα μπορεί να βλέπει τις εξής συγκεντρωτικές 

πληροφορίες (σε μια οθόνη) ανά είδος:

• Κίνηση είδους

• Αγορές
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• Πωλήσεις

• Εξαγωγές

• Τρέχον απόθεμα

• Forecast

• Προτεινόμενη παραγγελία

Παράλληλα θα εμφανίζονται τα αντίστοιχα στοιχεία για την προηγούμενη και 

περσινή περίοδο.

Υπάρχει η επιφύλαξη ότι μια οθόνη η οποία θα εμφανίζει τόσα πολλά πεδία 

πληροφοριών (τρέχουσα, προηγούμενη περίοδο και προβλέψεις) για ένα μεγάλο 

αριθμό ειδών, θα είναι αργή στην ανταπόκριση της καθώς και στην εμφάνιση των 

αποτελεσμάτων .

Θα εξεταστεί και το ενδεχόμενο να δημιουργηθούν EXCEL αρχεία τα οποία θα 

περιέχουν όλη την προδιαγραμμένη πληροφορία και τα οποία θα συνδέονται 

αυτόματα απευθείας στην βάση δεδομένων της εφαρμογής ΟΡΑΜΑ ERP αντλώντας 

update δεδομένα. Τα δεδομένα θα είναι έτοιμα μορφοποιημένα σε μορφή που θα 

συμφωνηθεί με τους χρήστες.

Αυτό έχει το πλεονέκτημα ότι οι χρήστες στην συνέχεια θα μπορούν να 

επεξεργαστούν τα δεδομένα με όποιο τρόπο θέλουν μιας και θεωρείται δεδομένη η 

εξοικείωση των εργαζομένων με την εν λόγω εφαρμογή.

Επίσης με αυτόν τον τρόπο μειώνεται σε πολύ μεγάλο βαθμό η επιβάρυνση του 

database server καθώς η άντληση των δεδομένων θα διαρκεί μόνο όσο διαρκεί η 

ενημέρωση του Excel αρχείου ενώ στην συνέχεια οι χρήστες μπορούν να το 

επεξεργαστούν off - line εντός η εκτός της εταιρίας.

Γ) ΟΘΟΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

Σε αυτή την οθόνη ο χρήστης θα επιλεγεί με βάση ποιο διάστημα, ποιες εβδομάδες 

δηλαδή από τους υπολογισμούς του forecast, θέλει να δημιουργηθούν παραγγελίες 

προς τους Προμηθευτές. Ουσιαστικά θα δημιουργούνται συγκεντρωτικές παραγγελίες
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προς κάθε Προμηθευτή όπου αυτές θα περιέχουν όλα τα είδη με το σύνολο των 

ποσοτήτων τους, όπως αυτά υπολογίστηκαν από το forecast.

Η κάθε νέα παραγγελία θα είναι διαθέσιμη προς περαιτέρω επεξεργασία μέσα από 

την οθόνη παραγγελιών Προμηθευτών όπως αυτή λειτουργεί μέχρι σήμερα στο 

ΟΡΑΜΑ ERP. Σημειωτέων ότι η παραγγελία θα μπορεί - αφού έχει πάρει τον αριθμό 

έγκρισης από το τμήμα Διαχείρισης- αποστέλνεται μέσο email απευθείας μέσα από το

ΟΡΑΜΑ ERP.

Για να προσδιοριστεί ο Προμηθευτής του κάθε είδους θα ελέγχεται το part number 

του είδους και στην συνέχεια από τον βοηθητικό πίνακα αντιστοιχίας part number - 

Κωδικού Προμηθευτή θα εντοπίζεται ο Προμηθευτής του εκάστοτε είδους.

Θα σημειωθεί εδώ οι η εταιρεία δίνει μεγάλη σημασία στο ε-market και στην χρήση 

Β2Β συστημάτων .

Δ) ΣΗΜΕΙΑ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΠΡΟΣΟΧΗ

• Ενημέρωση πιθανών η προγραμματισμένων ημερομηνιών άφιξης των 

προϊόντων στις παραγγελίες Προμηθευτών σε επίπεδο είδους (για μεγαλύτερη 

ακρίβεια)

• Στο ίδιο αρχείο, ενημέρωση των ήδη παραληφθέντων ποσοτήτων ώστε να 

μπορεί να υπολογιστεί αξιόπιστα ο αριθμός εκκρεμοτήτων.

• Ενημέρωση του status της παραγγελίας με κατάλληλο status όταν αυτή 

κλείσει ώστε να μην λαμβάνεται πλέον υπόψη.

• Σε περίπτωση που μας ενδιαφέρει για το forecast ο διαχωρισμός Αθήνα - 

Θεσσαλονίκη - Κύπρος, θα πρέπει στις αντίστοιχες κινήσεις και παραγγελίες 

να προσδιορίζεται ο προορισμός των προϊόντων. Ο τρόπος προσδιορισμού θα 

καθοριστεί σε συνεννόηση με τους υπεύθυνος του έργου από την πλευρά της 

Πουλιάδης & Συνεργάτες.

Τα παραπάνω στοιχεία θεωρούνται ως βασικά για την σωστή και αξιόπιστη 

λειτουργία της εφαρμογής Forecasting.
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3. 8 ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Η διαχείριση του έργου περιλαμβάνει το σχεδίασμά και το χρονικό προγραμματισμό. 

Ο χρονικός προγραμματισμός καθορίζει το χρόνο και την σειρά των διάφορων 

φάσεων του έργου. Υπάρχουν διάφοροι μέθοδοι για τον προγραμματισμό έργου, 

αποφάσισα να χρησιμοποιήσω το διάγραμμα GANT, όπως φαίνεται στο αντίστοιχο 

σχήμα

Συνολικά για την υλοποίηση των προτάσεων θα χρειαστούμε 8 εβδομάδες (2 μήνες) 

και το σύνολο των εργάσιμων ημερών έως το τέλος όλων των εργασιών θα είναι 41 

ημέρες..

Τα στάδια υλοποίησης των προτάσεων είναι δέκα (10):

1) Σχεδιασμός

Όπου συμπεριλαμβάνονται ο σχεδιασμός όλων των προτάσεων και η προετοιμασία 

παρουσίασης αυτών στην διοίκηση και στο προσωπικό της εταιρίας

2) Έγκριση διοίκησης

Όπου κατόπιν παρουσίασης αναμένεται επεξεργασία των προτάσεων και 

απαραίτητη η έγκριση της Διοίκησης

3) Παρουσίαση στο Προσωπικό

Όπου θα γίνει παρουσίαση του συνολικού έργου στο Προσωπικό της εταιρίας για να 

γίνει ευρέως γνωστό και κατανοητό ώστε όλοι να συμβάλουν τα μέγιστα για την 

υλοποίηση του.

4) Στελέχωση του τμήματος Διαχείρισης

Σε αυτήν την φάση θα γίνουν οι συνεντεύξεις με το ανθρώπινο δυναμικό όσον αφορά 

την στελέχωση του νέου τμήματος και τους νέους ρόλους που θα προκόψουν.

5) Εκπαίδευση

Στην συγκεκριμένη φάση θα πραγματοποιηθούν εκπαίδευση στους νέους ρόλους από 

όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.

6) Έναρξη πιλοτικής εφαρμογής σε μερίδα προϊόντων

Στο στάδιο αυτό θα πραγματοποιηθεί πιλοτική εφαρμογή σε μερίδα προϊόντων της 

εταιρίας, ώστε να τσεκαριστούν οι νέες διαδικασίες, και τα τυχόν προβλήματα που θα 

προκόψουν.

7) Έναρξη & έλεγχος λειτουργίας
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Στο σημείο αυτό φτάνουμε στο τέλος της εφαρμογής των νέων διαδικασιών και στον 

τελικό έλεγχο τους που ως επακόλουθο έχει την υιοθέτηση αυτών.

8) Σχεδιασμός & εργασίες μηχανογραφικής εφαρμογής forecast

Αφού πλέον λειτουργήσει το Νέο τμήμα και οι νέες διαδικασίες αρχίζει ο σχεδιασμός 

και οι εργασίες για την υλοποίηση της μηχανογραφικής εφαρμογής Forecast

9) Έναρξη & έλεγχος πιλοτικής εφαρμογής Forecast

Σε αυτήν την φάση αρχίζει η εφαρμογή του προγράμματος και ο έλεγχος για τυχόν 

προβλήματα που προκόψουν

10) Παράδοση report

Εδώ φτάνουμε στο τελικό στάδιο που είναι η παράδοση του report forecast.

Στάδια εφαρμογής προτάσεων ||n π
ΣχίΛοομόξ r
Εγκριοα διοΐίΐτοτκ
Παρουοϊοοίΐ σιο προοωηικό
ΣΐίΑέχωοη ιμήμοκκ ΔΜχΕίρηοης
EnraBeimi
Εναρξη πιΑοι*ής «ραρμογή( οΐ μχρΔα προϊόντων
Εναρξη t έλεγχος ΑητουρνΙος
Σχίδιπΐ|ΐάς 1 ΕργοΑς μηχ»>ονρο<μ«ή κχαρμ Forecast
Επρξΐ) 1 έλίγχος μηχονογρςίκής Εφορμονός Foresail
Πρρόδοοη report Forecast

I Σ Κ δ τ π π [ κ Δ Τ τπ π Δ Τ Τ η η Σ Κ Δ Τ τ π π Σ Κ Σ Κ Δ Τ Τ π π Σ Σ Κ

iioitj £

Σχήμα 3.14: Το διάγραμμα GANT
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

4 Η ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΔΕΙΚΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΟΥ 

ΚΛΑΔΟΥ

Στο τέταρτο κεφάλαιο της διπλωματικής εργασίας θα μελετήσουμε τα 

αποτελέσματα των ισολογισμών των κύριων ανταγωνιστών της εταιρείας 

ΠΟΥΛΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ . Με την χρήση διάφορων 

χρηματοοικονομικών δεικτών θα βγάλουμε χρήσιμα συμπεράσματα για την 

αποθεματική πολιτική των τριών μεγαλύτερων εταιρειών του κλάδου. Θα 

συγκρίνουμε τους δείκτες που συνδέονται κυρίως με το κεφάλαιο κίνησης των 

εταιρειών με σκοπό να δούμε πως αποτυπώνονται οι πολιτικές της διαχείρισης 

αποθεμάτων πάνω στα κύρια χρηματοοικονομικά μεγέθη των εταιρειών και ποια 

είναι η θέση της εταιρείας σε σχέση με το ανταγωνισμό.

4.1 Η ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ 

ΤΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΟΠΩΣ 

ΑΠΟΤΥΠΩΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ

Από τους ισολογισμούς των τελευταίων 3 ετών βλέπουμε μια σταδιακή μείωση 

των αποθεμάτων. Έτσι για παράδειγμα είχαμε:

ΕΤΟΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ(ΕΥΡΩ)

2001 47.113.561

2002 37.122.028

2003 34.064619
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Οι υπεύθυνοι της διοίκησης αποθεμάτων μας ανέφεραν ότι σημαντικός λόγος 

που επέδρασε στην μείωση των αποθεμάτων ήταν η εφαρμογή υπολογιστικών 

συστημάτων ,όπως το WMS ,καθώς και υιοθέτηση κάποιων αρχών του JIT. 

Ωστόσο όμως παραβλέπουμε κάτι πολύ σημαντικό. Ότι και ο ετήσιος κύκλος 

εργασιών της εταιρείας ελαττώνεται κα κατά συνέπεια ίσως ο μεγαλύτερος λόγος 

που να οδήγησε στην μείωση των αποθεμάτων να είναι αυτός.

ΕΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΕΥΡΩ)

2001 177.233.880

2002 140.917.047

2003 134.699.550

Για να βγάλουμε κάποια χρήσιμα συμπεράσματα θα μελετήσουμε κάποιους 

χρηματοοικονομικούς δείκτες και θα κάνουμε τις κατάλληλες συγκρίσεις με 

αυτούς των κυριών ανταγωνιστικών εταιρειών.

4.2 Η ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΠΟΥΛΙΑΔΗΣ 

ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Στο κεφάλαιο αυτό θα υπολογίσουμε κα θα μελετήσουμε κάποιους βασικούς 

χρηματοοικονομικούς δείκτες που συνδέονται με το κεφάλαιο κινήσεως και 

συγκεκριμένα με τα αποθέματα της εταιρείας Πουλιάδης και Συνεργάτες.

Οι χρήσιμοι δείκτες που θεώρησα ότι είναι καλό να υπολογίσουμε είναι οι εξής :

1. Δείκτης Κυκλοφοριακής Ρευστότητας(Δ.Κ.Ρ)

2. Δείκτης Άμεσης Ρευστότητας(Δ.Α.Ρ)

3. Δείκτης Μικτού Περιθωρίου Συνεισφοράς(Δ.Μ.Π.Σ)

4. Δείκτης μέσου χρόνου παραμονής αποθεμάτων

5. Βαθμός δανειακής επιβάρυνσης.

Οι πέντε αυτοί δείκτες θα υπολογιστούν για τα οικονομικά έτη 2001 ,2002 και 

2003.
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Δ.Κ.Ρ = Κυκλοφορούν Ενεργητικό / Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Για το 2001: Δ κ.ρ = 125212677 
81764584

1,531

Για το 2002:
ΑΚρ ,117688661 

91871040
1,281

Για το 2003: . ^ _ 108233172
Δ.Κ.Ρ =---------------

87033979
1,243

Ο δείκτης αυτός μας δείχνει την ικανότητα της επιχείρησης να ανταποκρίνεται. 

στις βραχυπρόθεσμες ανάγκες της Η μείωση του παραπάνω δείκτη οφείλεται 

κυρίως στην μείωση των αποθεμάτων . Αξιόπιστα συμπεράσματα μπορούμε να 

βγάλουμε αφού δούμε και το τι συμβαίνει στο κλάδο .

Δ.Α.Ρ = (Κυκλ.Ενεργητικό - Αποθέματα) / Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Για το 2001: Δ.Α.Ρ = 78103116 = 0 955
81764584

Για το 2002:
80566633
91871040

0,886

Για το 2003: Δ.Α.Ρ
74750521
87033979

0,852

Ο δείκτης αυτός μας δείχνει τι ποσοστό των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 

καλύπτεται από τα άμεσα ρευστοποιήσιμα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας. 

Ο δείκτης αυτός βλέπουμε ότι είναι κάτω από την μονάδα, γεγονός που δείχνει 

ότι τα στοιχειά αυτά δε φτάνουν για να καλύψουν τις βραχυπρόθεσμες ανάγκες 

της εταιρείας. Επιφυλασσόμαστε όμως να δούμε και το τι συμβαίνει στο κλάδο 

πριν βγάλουμε τα τελικά μας συμπεράσματα.
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Δ.Μ.Π.Σ = (Κύκλος Εργασιών - Κόστος Πωληθέντων)/ Κύκλος Εργασιών

Για το 2001: Δ.Μ.Π.Σ 162552833 - 8.20/.
177233880

Για το 2002: Δ.Μ.Π.Σ
125864058
140917043

10,68%

Για το 2003: Δ.Μ.Π.Σ 121833649 =9,55% 
134699550

Για να υπολογίσουμε το μέσο χρόνο παραμονής των αποθεμάτων θα πρέπει να 

υπολογίσουμε πρώτα την Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Αποθεμάτων. Το μέγεθος 

αυτό μας δείχνει πόσο γρήγορα τα αποθέματα μετατρέπονται σε πωλήσεις.

Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Αποθεμάτων = Κόστος Πωληθέντων / Μέσο Απόθεμα

Για το 2001: Δ.Κ.Τ.Α _______ 162552833_______
(48811128 + 47118561)/2

3,389

Για το 2002: Δ.Κ.Τ.Α 125364058
(47118561 + 37122028)72

2,97

Για το 2003: Δ.Κ.Τ.Α
121858387

(37122028 + 34064819)2
3,423

Δείκτης μέσου χρόνου παραμονής αποθεμάτων = 360/Δ.Κ.Τ.Α

Για το 2001:Δείκτης μέσου 

Ρ*με$ο 2002:Δείκτης μέσου 

Ρ*με$ο 2003:Δείκτης μέσου 

μέρες

χρόνου

χρόνου

χρόνου

παραμονής

παραμονής

παραμονής

αποθεμάτων

αποθεμάτων

αποθεμάτων

360/3.39=106

360/2.97=121

360/3.42=105
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Από τους υπολογισμούς αυτούς συμπεραίνουμε κάτι αντιφατικό. Ενώ η διοίκηση 

μας ανέφερε ότι τα αποθέματα είχαν περιοριστεί ως ένα βαθμό , ο δείκτης 

μέσου χρόνου παραμονής των αποθεμάτων δείχνει το αντίθετο. Ο μέσος χρόνος 

παραμονής αυξήθηκε και αυτό σημαίνει ότι είτε έχουμε βραδείς ρυθμούς 

πωλήσεων ή την ύπαρξη πολλών αποθεμάτων, θα περιμένουμε να δούμε και το 

αντίστοιχο δείκτη για τις βασικές εταιρείες του ανταγωνισμού.

Τέλος θα υπολογίσουμε το βαθμό δανειακής επιβάρυνσης της εταιρείας

Βαθμός δανειακής επιβάρυνσης = Βραχ. Υποχρεώσεις + Μακροχρ. Υποχρεώσεις

/ Σύνολο Ενεργητικού

Για το 2001: Βαθμός δανειακής επιβάρυνσης =163.369.875/265.353.358 = 61,57% 

Για το 2002: Βαθμός δανειακής επιβάρυνσης =161.299.247/266.746.737 = 60,47% 

Για το 2003: Βαθμός δανειακής επιβάρυνσης =154.536.252/255.941.801 = 60,37%

Από τα παραπάνω βλέπουμε ότι ο Βαθμός δανειακής επιβάρυνσης παραμένει 

σταθερός με την εταιρεία να ακολουθεί μια σταθερή σχέση ξένων και ιδίων 

κεφαλαίων. Το μόνο που αλλάζει είναι η σχέση μακροχρόνιων και βραχυχρόνιων 

υποχρεώσεων ,αυξάνοντας τις πρώτες και μειώνοντας τις δεύτερες ή και 

αντίστροφα ανάλογα με τα οφέλη που προσδοκά από τα επιτόκια δανεισμού.

4.3 Η ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΣΤΟ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Οι κύριοι ανταγωνιστές της εταιρείας είναι η ALTEC Α.Ε.Β.Ε και η 

INFOQUEST Α.Ε.Β.Ε. Οι παραπάνω εταιρείες δραστηριοποιούνται στους 

ίδιους τομείς με την Πουλιάδης και Συνεργάτες και οι τρεις τους 

αντιπροσωπεύουν τις μεγαλύτερες εταιρείες στο κλάδο. Στο κεφάλαιο αυτό θα 

αναλύσουμε τους αντίστοιχους χρηματοοικονομικούς δείκτες για τις παραπάνω 

εταιρείες και θα κάνουμε τις κατάλληλες συγκρίσεις.
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Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ALTEC Α.Ε.Β.Ε.

Δ.Κ.Ρ = Κυκλοφορούν Ενεργητικό / Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Για το 2001: . _ 304342120Δ.Κ.Ρ =---------------
136719885

2,22

Για το 2002:
285004821
145440327

1,96

Για το 2003:
. „ 271608269
Δ.Κ.Ρ =----------------

101415795
2,68

Δ.Α.Ρ = (Κυκλ.Ενεργητικό - Αποθέματα) / Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Για το 2001:
„ 304342120-31263498

Δ.Α.Ρ =---------------------------------
136719885

1,99

Για το 2002: Δ.Α.Ρ
285004821-23018628

145440327

Για το 2003: Δ.Α.Ρ
271608269-18951197

101415795

Δ.Μ.Π.Σ = (Κύκλος Εργασιών - Κόστος Πωληθέντων)/ Κύκλος Εργασιών

Για το 2001: Δ.Μ.Π.Σ
52518028

249566217
20,1%

Για το 2002: Δ.Μ.Π.Σ
48350786
217670924

22,2%

Για το 2003: Δ.Μ.Π.Σ
30962926
145124721

21,33%
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Γνα να υπολογίσουμε το μέσο χρόνο παραμονής των αποθεμάτων θα πρέπει να 

υπολογίσουμε πρώτα την Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Αποθεμάτων. Το μέγεθος 

αυτό μας δείχνει πόσο γρήγορα τα αποθέματα μετατρέπονται σε πωλήσεις.

Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Αποθεμάτων = Κόστος Πωληθέντων / Μέσο Απόθεμα

Για το 2001: Δ.Κ.Τ.Α ________T97048J^88________

(20454430 + 31263498)/2
7,62

Για το 2002: ΑΚΤΛ- 169320137
(31263498 + 23018628)/2

6,23

r a is τ' λ 114461795Για το 2003: Δ.Κ.Τ.Α =-------------------------------------= 5,45
(23018628 + 18951197)/2

Δείκτης μέσου χρόνου παραμονής αποθεμάτων = 360/Δ.Κ.Τ.Α

Για το 2001:Δείκτης μέσου χρόνου παραμονής αποθεμάτων = 360/7.62=47 μέρες 

Για το 2002:Δείκτης μέσου χρόνου παραμονής αποθεμάτων = 360/6.23=58 μέρες 

Για το 2003:Δείκτης μέσου χρόνου παραμονής αποθεμάτων = 360/5.45=66 μέρες

Τέλος θα υπολογίσουμε το βαθμό δανειακής επιβάρυνσης της εταιρείας

Βαθμός δανειακής επιβάρυνσης = Βραχ. Υποχρεώσεις + Μακροχρ. Υποχρεώσεις

/ Σύνολο Ενεργητικού

Για το 2001: Βαθμός δανειακής επιβάρυνσης =241.844.911/381.586.746 = 63,37% 

Για το 2002: Βαθμός δανειακής επιβάρυνσης =228.424.563/375.270.285 = 60,87% 

Για το 2003: Βαθμός δανειακής επιβάρυνσης =205.793.659/336.433.163 = 61,17%
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Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ INFOOUEST Α.Ε.Β.Ε.

Δ.Κ.Ρ = Κυκλοφορούν Ενεργητικό / Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Για το 2001: Δ.Κ.Ρ =178175541 = 1,127 
157975103

Για το 2002: Δ.Κ.Ρ=157258369 = 0,914 
171970504

Για το 2003:
ΑΙΛη 162452458 Λ
Δ.Κ.Ρ =--------------- = 0,866

187412501

Δ.Α.Ρ = (Κυκλ.Ενεργητικό - Αποθέματα) / Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Για το 2001:
178175541-24747539 

Δ.Α.Ρ- =0,971
157975103

Για το 2002: Δ.Α.Ρ =1572583119-21598480 =0,788 
171970504

Για το 2003: Δ.Α.Ρ =-------------------------------- = 0,755
187412501

Δ.Μ.Π.Σ =: (Κύκλος Εργασιών - Κόστος Πωληθέντων)/ Κύκλος Εργασιών

Για το 2001: Α.Μ.Π.Σ=1-266193565 =10,1% 
293747338

Για το 2002:
252914424

Δ.Μ.Π.Σ-1 ^ =7%
271896212

Για το 2003: Δ.Μ.Π.Σ-1 284548159 = 11,25% 
320645291
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Για να υπολογίσουμε το μέσο χρόνο παραμονής των αποθεμάτων θα πρέπει να 

υπολογίσουμε πρώτα την Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Αποθεμάτων. Το μέγεθος 

αυτό μας δείχνει πόσο γρήγορα τα αποθέματα μετατρέπονται σε πωλήσεις.

Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Αποθεμάτων = Κόστος Πωληθέντων / Μέσο Απόθεμα

Για το 2001: ΑΚΤΛ- 266193565
(16740525 + 24747539)72

12,8

Για το 2002:
252914424

Δ.Κ.Τ.Α =-------------—-------------------
(24747539 + 21598480)72

10,91

Για το 2003: Δ.Κ.Τ.Α 284548159
(21598480 + 20814693)72

13,42

Δείκτης μέσου χρόνου παραμονής αποθεμάτων = 360/Δ.Κ.Τ.Α

Για το 2001:Δείκτης μέσου χρόνου παραμονής αποθεμάτων = 360/12.8 =28 

ρίμε^ο 2002:Δείκτης μέσου χρόνου παραμονής αποθεμάτων = 360/10.91=33 

ρέμεςο 2003:Δείκτης μέσου χρόνου παραμονής αποθεμάτων = 360/13.42=27 

μέρες

Τέλος θα υπολογίσουμε το βαθμό δανειακής επιβάρυνσης της εταιρείας

Βαθμός δανειακής επιβάρυνσης = Βραχ. Υποχρεώσεις + Μακροχρ. Υποχρεώσεις

7 Σύνολο Ενεργητικού

Για το 2001: Βαθμός δανειακής επιβάρυνσης =158.070.628/299.538.313 = 52,77% 

Για το 2002: Βαθμός δανειακής επιβάρυνσης =172.028.266/295.231.762 = 58,27% 

Για το 2003: Βαθμός δανειακής επιβάρυνσης =206.975.452/313.328.552 = 66%
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4.4 Η ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΟΥΛΙΑΔΗΣ ΚΑΙ 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΚΥΡΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ

Στο κεφάλαιο αυτό θα κάνουμε μια σύγκριση των δεδομένων που υπολογίσαμε 

παραπάνω. Η σύγκριση αυτή θα μας οδηγήσει να δούμε τι προβλήματα 

αντιμετωπίζει η εταιρεία Πουλιαδης και Συνεργάτες ,που θα πρέπει να γίνουν 

κάποιες αλλαγές και τέλος ποιες θα πρέπει να είναι αυτές οι αλλαγές.

Η σύγκριση των τριών μεγαλύτερων ανταγωνιστικών εταιρειών του κλάδου 

φαίνεται στο παρακάτω πίνακα.

Εταιρεία ΠΟΥΛΙΑΔΗΣ ALTEC INFOQUEST
Έτη 2001 2002 2003 2001 2002 2003 2001 2002 2003

Αποθέματα 47.118.361 37.122.098 34.064.619 31.263.498 23.018.628 18.951.197 24.747.539 21.598.480 20.814.693

Κύκλος

Εργασιών

177.233.880 140.917.047 134.699.550 249.566.217 217.670.924 145.124.721 293.747.338 271.896.212 320.645.291

Κόστος

Πωληθέντων

162.552.833 125.364.058 121.833.649 197.048.188 169.320.137 114.161.795 266.193.565 252.914.424 284.548.159

Δ.Κ.Ρ 1,531 1,281 1,243 2,22 1,96 2,68 1,127 0,914 0,866

Δ.Α.Ρ 0,955 0,886 0,852 1,99 1,8 2,5 0,971 0,788 0,755

Μ.Π.Σ 8,2% 10,68% 9,55% 20,1% 22,2% 21,33% 10,1% 7% 11,25%

Χρόνος

Παραμονής

106ημ. 121 ημ. 105ημ. 47ημ. 58ημ. 66ημ. 28ημ. 33ημ. 27ημ.

Δανειακή

Επιβάρυνση

61,57% 60,47% 60,37% 63,37% 60,87% 61,17% 52,77% 58,27% 66%

Βραχύ χρ 

Υποχρεώσεις

81.764.585 91.871.046 87.033.978 136.719.895 142.046.725 101.415.795 157.975.103 171.970.504 187.412.501

Μακροχρ

Υποχρεώσεις

81.605.291 69.428.201 67.502.274 105.125.025 86.377.838 104.377.804 95.524 57.762 19.563.018

Με την χρήση των παραπάνω δεικτών μπορούμε να βγάλουμε κάποια χρήσιμα 

συμπεράσματα. Έτσι έχουμε: 1

1. Και οι τρεις εταιρείες εμφανίζουν ένα παρόμοιο βαθμό δανειακής 

επιβάρυνσης .
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2. Οι δείκτες Κυκλοφοριακής Ρευστότητας και Άμεσης Ρευστότητας της 

εταιρείας βρίσκονται περίπου στον μέσο όρο του κλάδου. Ωστόσο ο 

Δ.Α.Ρ είναι μικρότερος της μονάδας και όχι μεγαλύτερος όπως και θα 

έπρεπε δίνοντας μια εικόνα ότι το κυκλοφορούν ενεργητικό δεν μπορεί να 

καλύψει τις βραχυπρόθεσμες ανάγκες της εταιρείας. Αυτό μπορεί να 

φαίνεται σαν πρόβλημα ωστόσο δεν είναι πολύ σημαντικό ,λόγο του ότι η 

εταιρεία έχει προϊόντα υψηλής ζήτησης και έτσι δεν υπάρχει πρόβλημα 

να μην αντιμετωπιστούν οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της εταιρείας. 

Όσο αφορά την σχέση μακροχρόνιων και βραχυχρόνιων υποχρεώσεων η 

εταιρεία λειτουργεί συνήθως με τη μελέτη των επιτοκίων της αγοράς , 

μετατρέποντας ένα μέρος των βραχυχρόνιων σε μακροχρόνιες και το 

αντίθετο, όταν κρίνει ότι οι συνθήκες στην αγορά ευνοούν μια τέτοια

3. Η«ηαη>.ορά το μικτό περιθώριο συνεισφοράς η εταιρεία Πουλιαδής και 

Συνεργάτες λειτουργεί με το μικρότερο από τις τρεις εταιρείες. Το 

πρόβλημα ίσως να οφείλεται στα πολλά αποθέματα της εταιρείας καθώς 

και σε άλλα γεγονότα που αυξάνουν το κόστος. Το πρόβλημα με τα 

αποθέματα θα το αναλύσουμε παρακάτω. Ωστόσο στο μικρό σε σχέση με 

τις άλλες δυο εταιρείες Μικτό Περιθώριο Συνεισφοράς συμβάλει και το 

ότι οι άλλες δυο έχουν σημαντικά κέρδη και από υπηρεσίες που παρέχουν 

και οι οποίες έχουν μικρότερο κόστος . Ωστόσο δεν φταίει μόνο αυτό. Τα 

υψηλά αποθέματα της εταιρείας συμβάλουν σημαντικά στην μείωση των

4. κΕρδμκγαλύτερο πρόβλημα για την εταιρεία είναι ο μεγάλος χρόνος 

παραμονής των αποθεμάτων. Σε σχέση με το κλάδο η διαφορά είναι πάρα 

πολύ μεγάλη. Στην περίπτωση της σύγκρισης με τον αντίστοιχο της 

INFOQUEST φτάνει να είναι περίπου τριπλάσιος. Το πρόβλημα για την 

εταιρεία Πουλιάδης και Συνεργάτες είναι πολύ μεγάλο. Αυτό σημαίνει 

ότι τα υπάρχων συστήματα διαχείρισης αποθεμάτων μαζί και οι αλλαγές 

που περιέγραψα στο προηγούμενο κεφάλαιο δεν έφεραν τα αναμενόμενα. 

Ίσως να χρειάζονται περαιτέρω διαρθρωτικές αλλαγές στην διαχείριση 

των αποθεμάτων. Τα πολλά αποθέματα της εταιρείας επιδρούν αρνητικά 

και στο περιθώριο κέρδους με αποτέλεσμα να είναι το μικρότερο από τις 

τρεις μεγάλες εταιρείες . Σημαντικό ρόλο στο αυξημένο κόστος των 

πωληθέντων παίζουν τα πολλά απαξιωμένα προϊόντα. Σημαντικό ρόλο 

στην διαφορά έπαιξαν και οι διορθωτικές αλλαγές στις οποίες
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προχώρησε η INFOQUEST η οποία από μικρότερη εταιρεία που ήταν 

στα τέλη του 2000 ,εμφανίζει ολοένα και μεγαλύτερη ανάπτυξη και να 

οδηγεί πλέον τον ανταγωνισμό. Τα πληροφοριακά συστήματα καθώς και 

η απόκτηση εξειδικευμένου και κατάλληλου μορφωτικού επιπέδου 

προσωπικό, βοήθησε την INFOQUEST να προχωρήσει με γρηγορότερα 

βήματα από τις άλλες και να εκμεταλλευτεί τα οφέλη από μια σωστή 

πολιτική αποθεμάτων. Το 2003 για παράδειγμα ,σε ένα ετήσιο κύκλο 

εργασιών στα 230.000.000 ευρώ , το ύψος των αποθεμάτων της 

INFOQUEST ήταν περίπου 21.000.000, ενώ για την Πουλιάδης και 

Συνεργάτες σε ένα κύκλο εργασιών 134.000.000 ευρώ το αντίστοιχο ύψος 

ήταν 34.000.000.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Στο τελευταίο κεφάλαιο της διπλωματικής εργασίας θα ασχοληθούμε με τα 

αποτελέσματα των αλλαγών που έκανε η εταιρεία ΠΟΥΛΙ ΑΔΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 

στο τομέα της διαχείρισης των αποθεμάτων .

Αναλυτικά θα επιβεβαιώσουμε την μείωση του συνολικού αποθέματος και τις 

σημαντικές βελτιώσεις που επιτεύχθηκαν με την χρήση κάποιων μεθόδων του JIT. 

Τέλος θα κάνουμε κάποιες επιπλέον προτάσεις για την βελτίωση της διαχείρισης 

αποθεμάτων ,προτάσεις οι οποίες δεν θα έρχονται σε σύγκρουση με τις 

προαναφερθείσες αλλά θα βρίσκονται στην ίδια διεύθυνση με αυτές και θα έχουν σαν 

σκοπό την βελτιστοποίηση της όλης διαδικασίας.

5.1 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

Οι μετρήσεις που έγιναν με την μέθοδο της φυσικής απογραφής στην αποθήκη, κατά 

την διάρκεια και τέλος της πιλοτικής εφαρμογής των προτάσεων στις ομάδες 

προϊόντων που επιλέχτηκαν, έδειξαν σημαντικές βελτιώσεις σε όλη την αλυσίδα 

διαχείρισης τα οποία είχαν θετικές επιπτώσεις έως και στις πωλήσεις της εταιρίας.

Αναλυτικότερα

• Η εφαρμογή της μεθόδου JIT μείωσε τα αποθέματα (σχήμα 5.1), πράγμα που 

σημαίνει μικρότερη δέσμευση κεφαλαίων σε αποθέματα. Επειδή το σύστημα 

απαιτεί μόνο την ελάχιστη ποσότητα υλικών που είναι άμεσα αναγκαία, 

μείωσε κατά πολύ το συνολικό επίπεδο αποθεμάτων.
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Απόθεμα σε ομάδα προϊόντων πριν και μετά την 
πυλοτική εφαρμογή των προτάσεων

(Α
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Ε

□ πριν την πυλοτική 
εφαρμογή

□ μετά την πυλοτική 
εφαρμογή

1

αποθέματα

Σχήμα 5.1: Μέτρηση αποθέματος μητρικών κλακετών πριν και μετά ην εφαρμογή

του προγράμματος αλλαγών

• Ot παραγγελίες - αγορές μέσο του τμήματος διαχείρισης υιοθετώντας το 

σύστημα JIT απαιτούν πολύ πιο σύντομο ανεκτό χρόνο παράδοσης για την 

αποστολή των εμπορευμάτων. Ο μειωμένος ανεκτός χρόνος παράδοσης και η 

αυξημένη αξιοπιστία συνέβαλλαν επίσης στο σημαντικό περιορισμό των 

απαιτήσεων σε αποθέματα ασφαλείας.

• Οι μειωμένοι ανεκτοί χρόνοι παραγγελίας , άφιξης, παράδοσης των 

προϊόντων αυξάνουν την ευελιξία του χρονικού προγραμματισμού στο τμήμα 

συναρμολόγησης P.C της εταιρίας.. Μειώνεται ο συνολικός ανεκτός χρόνος 

παράδοσης, ο οποίος περιλαμβάνει τους ανεκτούς χρόνους προμήθειας και 

συναρμολόγησης. Επομένως περιορίζεται το χρονοδιάγραμμα της εταιρίας 

στα πλαίσια του χρονικού ορίζοντα προγραμματισμού παραγωγής. Με τον 

τρόπο αυτόν προκύπτει μεγαλύτερος χρόνος «προβλέψεων», που μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί ώστε να ικανοποιούνται οι μεταβολές της ζήτησης αγοράς. 

Το μικρότερο μέγεθος των παρτίδων παραγωγής PC του τμήματος 

Συναρμολόγησης προσθέτει μεγάλη ευελιξία στις πωλήσεις.

• Επειδή οι ποσότητες των παραγγελιών είναι σχετικά μικρές, οι αιτίες των 

προβλημάτων όσον αφορά την ποιότητα των προϊόντων, εντοπίζονται
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ταχύτερα και μπορούν να διορθωθούν αμέσως (άμεσες ενέργειες για 

πιστωτικά , εκπτώσεις διαμαρτυρίες κλπ) από το τμήμα Διαχείρισης.

• Το κόστος των αγοραζομένων προϊόντων μειώθηκε μέσω της πιο 

εκτεταμένης ανάλυσης της αξίας και της συνεργασίας στις αναπτυξιακές 

δραστηριότητες των βασικών προμηθευτών.

• Οι μετρήσεις ελλείψεων στο ράφι που έγιναν κατά τη διάρκεια της πιλοτικής 

εφαρμογής επιβεβαίωσαν ακριβώς τη σημαντική μείωση των ελλείψεων που 

οφείλονται στις αιτίες αυτές, όπως δείχνει το παρακάτω διάγραμμα. Στα 

προϊόντα που δεν συμπεριλήφθησαν στην πιλοτική εφαρμογή τα αποθέματα - 

ελλείψεις παρέμειναν στα ίδια επίπεδα σε αντίθεση με αυτά τα οποία 

χρησιμοποιήθηκαν, και παρουσίασαν μείωση μεγαλύτερη του 60%.

Διαφοροποίηση αιτιών ελλείψεων μετά την 
λειτουργία του Νέου τμήματος Διαχείρησης

□ Λανθασμένη ποσότητα

□ Καθόλου παραγγελία

□ Έλλειψη προμηθευτή

□ Μη αχοπλήρωση από 
αποθήκη

n Αλλαγή κωδικού

□ Συχολική διαφορά

Σχήμα 5.2: Η διαφοροποίηση των αιτιών ελλείψεων μετά την λειτουργία του

νέου τμήματος διαχείρισης.

• Οι καθυστερήσεις στον τρόπο δημιουργίας, καταχώρησης, ελέγχου, έως την 

τελική ανάθεση της παραγγελίας στο τμήμα Εισαγωγών έχουν αλλάξει 

δραστικά (διάγραμμα 5.3). Από την στιγμή που δημιουργήθηκε το νέο τμήμα 

(με την νέα διαδικασία παραγγελίας) ,ο χρόνος τοποθέτησης της παραγγελίας

0,00%
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από τους Product manager μειώθηκε κατά 12 λεπτά και ολόκληρη η 

διαδικασία έως την τελική ανάθεση της παραγγελίας μειώθηκε στο σύνολό 

της κατά 30 λεπτά. Λογικό επακόλουθο είναι ο μεγαλύτερος ελεύθερος 

χρόνος για τους product manager να ασχοληθούνε αποκλειστικά με το προϊόν 

τους και την προώθηση των πωλήσεων. Από την πλευρά του ελέγχου ο 

αυτοματισμός που παρέχει η νέα μηχανογραφική εφαρμογή προβλέψεων, 

κρατώντας τα στοιχεία των πωλήσεων των back order και του στοκ, 

δημιουργώντας ουσιαστικά την καρτέλα των προϊόντων , γίνεται πιο εύκολος 

, πιο ευέλικτος, και το κυριότερο αποφεύγονται τα λάθη.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
Σημερινή μέθοδος 1 1

προτεινόμενη μέθοδος [^~~|

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Εκτέλεση παραγγελίας από Product manager 
Το διάγραμμα αρχίζει από το γραφείο tou Product manager και τελειώνει 
με την ανάθεσή της στο τμήμα Εισαγωγών

Απόσ, Χρόνος Σύμβολα διαγράμματος Περιγραφή διαδικασίας
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Αποστολή παραγγελίας με email μέσο στον προμηθευτή

Λειψή προτιμολογίου από Προμηθευτή

Τσεκ κσι Υπογραφή από τον υπεύθυνο του τμήματος ΛιαχεΙρησης

Παράδοση προτιμολογίου και ανάθεση ιης παραγγελίας 
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Σχήμα 5.3: Το νέο διάγραμμα ροής των παραγγελιών
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• Όλοι πλέον στην εταιρία μπορούν να μοιραστούν πληροφορίες της 

προμηθευτικής αλυσίδας , (στοιχεία πωλήσεων, back order, στοκ) μέσο της 

μηχανογραφικής εφαρμογής. Αυτό κάνει όλη την εταιρία πιο ευέλικτη καθώς 

οι product manager μπορούν να προσαρμόζουν τις παραγγελίες των πωλητών 

σύμφωνα με την ζήτηση χωρίς αυτό να επιβαρύνει την εταιρία με στοκ.

5.2 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ - 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ο ανταγωνισμός για το μέλλον διαφέρει κατά πολύ από τον ανταγωνισμό υπό τις 

συνθήκες της αγοράς του σήμερα. Αυτό συμβαίνει γιατί οι συνθήκες και τα δεδομένα 

του επιχειρησιακού πλαισίου του σήμερα και του χθες , είναι σε μεγάλο βαθμό 

γνωστά σε όλους. Όλες οι εταιρίες πληροφορικής δραστηριοποιούνται σ'ένα κοινό 

πλαίσιο. Όμως σκοπός τους πρέπει να είναι η ανατροπή και η διαμόρφωση του 

πλαισίου αυτού προς όφελος τους (δηλαδή οι εταιρίες ανταγωνιζόμενες στις 

συνθήκες του σήμερα προσπαθούν να αλλάξουν την διαπραγματευτική δύναμη των 5 

δυνάμεων του Porter προς όφελος τους.)

Αντίθετα η κυριαρχία και η απόκτηση στρατηγικού πλεονεκτήματος στις αγορές του 

μέλλοντος είναι κάτι τελείως διαφορετικό, για τον απλούστατο λόγο ότι οι αγορές 

αυτές δεν υπάρχουν ακόμα - ή είναι διαθέσιμες σε ένα αρχικό στάδιο-πειραματικό 

στάδιο (π.χ τηλεόραση μέσω Internet, δορυφορική τηλεφωνία, ψηφιακό χρήμα κλπ). 

Επομένως δε μιλάμε για προσπάθεια της επιχείρησης να αποκτήσει μερίδιο αγοράς 

(ειδικά στην Ελληνική αγορά είναι μοιρασμένο) αλλά για την προσπάθεια της 

εταιρίας να διαμορφώσει από τώρα τις ευκαιρίες να πρωταγωνιστήσει στο μέλλον.

Ένας από τους κυριότερους λόγους διαφοροποίησης του ανταγωνισμού για το 

μέλλον είναι η χρονική του διάρκεια. Ο ανταγωνισμός στις αγορές του σήμερα είναι 

στατικός και περιορισμένος χρονικά . Αντίθετα ο ανταγωνισμός για το αύριο είναι 

ένας συνεχώς παρατεινόμενος μαραθώνιος για την εταιρία στο κυνήγι για το συνεχές 

συγκριτικό πλεονέκτημα.
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Για να κρατηθεί ζωντανή μια εταιρία σε αυτό το "κυνήγι" θα πρέπει η εσωτερική της 

λειτουργία να είναι ευέλικτη και ελέγξιμη ώστε να περιορίσει στο ελάχιστο τα κόστη 

της και να αυξήσει το περιθώριο κέρδους . Αυτό καλούμε να κάνω από την τωρινή 

μου θέση στην εταιρία χρησιμοποιώντας τις γνώσεις μου σήμερα

Το συμπέρασμα που προκύπτει από τις παραπάνω αναλύσεις είναι ότι η αγορά της 

πληροφορικής στην Ελλάδα έχει προοπτική ανάπτυξης , αλλά ο καταμερισμός του 

μεριδίου αγοράς έχει σταθεροποιηθεί και πέραν των στρατηγικών πωλήσεων που θα 

ακολουθηθεί από τις εκάστοτε ισχυρές εταιρίες δεν θα επιφέρει σημαντικό αλλαγή 

στα ποσοστά μεριδίου.

5.3 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΕΣ

Η σωστή διαχειριστική πολιτική αποθεμάτων είναι συνιστώσα δυο κυρίως 

μεταβλητών:

1. του ανθρώπινου παράγοντα

2. του πληροφοριακού συστήματος που χρησιμοποιεί η εκάστοτε εταιρεία.

Όταν αναφερόμαστε στο ανθρώπινο παράγοντα εννοούμε την χρήση κατάλληλου 

προσωπικού κυρίως διοικητικό ,το οποίο να σχεδιάζει την κατάλληλη πολιτική 

αποθεμάτων ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς. Στην εταιρεία ΠΟΥΛΙ ΑΔΗΣ ΚΑΙ 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ,μόλις τα τελευταία χρόνια άρχισαν να γίνονται βήματα προς αυτήν 

τη κατεύθυνση. Η δημιουργία ενός τμήματος διαχείρισης αποθεμάτων είναι στα 

πρώτα βήματα, βάζοντας τέλος στις αυθαιρεσίες των πωλητών ,των product και των 

assistant managers. Ωστόσο για να λειτουργήσει ικανοποιητικά το υπάρχων τμήμα 

καλό είναι να μην βασιστεί στην αναζήτηση προσωπικού μόνο μέσα από την 

εταιρεία, αλλά και σε στελέχη εκτός οι οποίοι να εξειδικεύονται αυστηρά στην 

διαχείριση των αποθεμάτων. Το μοντέλο αυτό εφαρμόστηκε εντατικά στην 

INFOQUEST με αποτέλεσμα όλες τις θετικές συνέπειες που αναφέραμε πριν. 

Σημαντικό ρόλο διαδραματίζει και η επιλογή ενός κατάλληλου λογισμικού για την 

παρακολούθηση και των έλεγχο των αποθεμάτων. Το λογισμικό αυτό θα πρέπει να
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είναι ιδιαίτερα εύχρηστο και να μας παρέχει τις κατάλληλες στατιστικές πληροφορίες 

για την σωστή παρακολούθηση των προϊόντων. Η εταιρεία όπως είπαμε βασίζεται 

στο WMS, ένα σύστημα λογισμικού το οποίο μπορεί στην διαδικασία της 

παρακολούθησης του αποθέματος να είναι αρκετά καλό, ωστόσο οι στατιστικές 

πληροφορίες που παρέχει είναι ιδιαίτερα φτωχές ,με αποτέλεσμα η αναβάθμιση του 

να κρίνεται αναγκαία .Στο κεφάλαιο με το WMS έχω αναφέρει ποιες αλλαγές και 

βελτιώσεις θα πρέπει να γίνουν πάνω στο διαχειριστικό αυτό μοντέλο.

Συνοψίζοντας τα συμπεράσματα ,μπορούμε να αναφέρουμε δυο σημαντικούς 

παραμέτρους σε ότι αφορά την διαχείριση αποθεμάτων.

Ο πρώτος αναφέρετε στην ύπαρξη του κατάλληλου ανθρώπινου δυναμικού, το οποίο 

θα στελεχώσει τα ανώτερα κλιμάκια της διοίκησης αποθεμάτων και γενικά της 

διοίκησης του κεφαλαίου κινήσεως. Η εταιρεία εάν θέλει ο συγκεκριμένος τομέας να 

γίνει ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα θα πρέπει να προσφύγει σε προσλήψεις υψηλά 

καταρτισμένων υπαλλήλων ,με εμπειρία αλλά και κατάλληλο μορφωτικό επίπεδο. Η 

γνώση και η προσαρμοστικότητα σε ολοένα και πιο εξελιγμένα πληροφοριακά 

συστήματα είναι αναγκαία. Από την άλλη επιβάλλεται η ενημέρωση των product και 

assistant managers για την εφαρμογή νέων πολιτικών διαχείρισης αποθεμάτων. Η 

τακτική της υπερβολικής ζήτησης σε προϊόντα νέας τεχνολογίας ανήκει στο παρελθόν 

και το τμήμα διαχείρισης αποθεμάτων θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από 

λειτουργικότητα και ευελιξία. Για αυτό τον λόγο και οι product και assistant 

managers θα πρέπει να είναι προσεκτικοί στις κινήσεις τους ,αφού λαθεμένες 

αποφάσεις μπορεί να αυξήσουν πολύ το απόθεμα και να δημιουργήσουν εύκολα 

απαξιωμένο απόθεμα ,αυξάνοντας με αυτό τον τρόπο το κόστος λειτουργίάς της 

επιχείρησης.

Τέλος οι βασικές αρχές του JIT είναι καλό να διαχυθούν σε ολόκληρη την εταιρεία. 

Η πολιτική των περιορισμένων αποθεμάτων, των στενότερων σχέσεων με τους 

προμηθευτές και της μελέτης της αλυσίδας αξίας της εταιρείας (value chain) είναι 

χρήσιμα για μια επιχείρηση ακόμη και όταν δεν εφαρμόζει το JIT σαν αποκλειστική 

φιλοσοφία λειτουργίας. Ωστόσο κάποιες από τις αρχές του είναι χρήσιμες για μια 

εταιρεία και μακροχρόνια οδηγούν σε θετικά αποτελέσματα για την εταιρεία. Από τις 

βασικές αρχές του JIT σημαντικές και οι οποίες είναι καλό να ακολουθηθούν από την 

επιχείρηση είναι:

1. Η ελαχιστοποίηση των αποθεμάτων

2. Ο προσδιορισμός όλων των διαδικασιών οι οποίες δίνουν αξία στο προϊόν
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3. Η απόρριψη των διαδικασιών εκείνων οι οποίες συνεισφέρουν μόνο στο 

κόστος και όχι στην αξία του προϊόντος

4. Η χρήση ανθρώπινου δυναμικού κατάλληλα καταρτισμένο και το οποίο να 

είναι ενημερωμένο για τις σύγχρονες πολιτικές διαχείρισης αποθεμάτων

5. Η πολύ καλή πληροφόρηση που απαιτείται να έχει η διοίκηση και η σωστή 

επικοινωνία αμφίδρομα ανάμεσα στο τμήμα πωλήσεων και στο τμήμα 

διαχείρισης των αποθεμάτων

Από τα μέτρα αυτά, άλλα είναι στα πρώτα βήματα της υλοποίησης τους και άλλα 

ακόμα στο σχεδιασμό. Ωστόσο οι συνθήκες αλλάζουν , οι απαιτήσεις στο καινούριο 

ανταγωνιστικό περιβάλλον είναι έντονες και εάν θέλει η επιχείρηση να διατηρηθεί 

στο ανταγωνισμό θα πρέπει γρήγορα να προβεί στις απαραίτητες αλλαγές πριν είναι 

πολύ αργά και οι συνθήκες που διαμορφώνονται στην αγορά την απαξιώσουν.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΑΣ(1) : ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΥΚΑΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ

2001 2002 % 2000 2001 %

ΠΟΥΛΙΑΔΗΣ & 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕΒΕ

38.341 28.594 34.6 2.543 1.606 98,3

INFO QUEST ΑΕΒΕ 34.532 24.185 42.8 1.298 638 103.4

IBM HELLAS ΑΕ 33.328 22.771 46,4 4.644 1.181 293,2

ALTEC ΑΕΒΕ 32.806 23.836 37,6 6.934 3.854 79.9

INTRASOFTAE 18.526 11.960 54,9 3.513 2.515 39,7

HEWLETT PACKARD 

HELLAS AE

15.849 10.485 51.2 1.035 699 48,1

SYSWAREAEE 11.069 5.279 109,7 1.184 604 96

XEROX HELLAS AE 10.945 9.692 12.9 1.443 1.516 -4.8

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS AEE 10.206 6.792 50,3 862 538 60,2

UNISYSTEMS HELLAS AE 9.276 7.565 22.6 3.488 3.252 7.3

(ΠΗΓΗ; ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛ ΤΙΟ ΠΟΥΛΙΑΑΗ)

ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΚΛΑΔΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1998 (ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ %)

ΠΟΥΛΙΑΔΗΣ & INFO IBM HELLAS ALTEC ΛΟΙΠΟΙ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ QUEST

1 2 3 4 5

18% 16,5% 15,5% 15% 35,5%

Πίνακας 2
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Κύκλος

εργασιών

2000 % 2001 % 2002 %

Κλάδος

δραστηριότητας

Εμπορική 173.746 82,69% 140.558 79,87% 108.536 Π,02%

Βιομηχανική 34.168 16,26% 33.942 19,15% 30.417 21,58%

Παροχή

υπηρεσιών

2.183 1,03% 1.732 0,98% 1.963 1,4%

210.098 100% 177.233 100% 140.917 100%

Πίνακας 3

(ΠΗΓΗ ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΑΤΙΟ 2002)

ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΚΟΛΟΥΘΟΙ:

ΟΙΚΟΣ ΧΩΡΑ

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΤΟΣ

ΕΝΑΡΞΗΣ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

3COM ΗΠΑ Network adapters & concentrator 1994

3D LABS ΗΠΑ GRAPHICS CARDS .VGA 1999

ACROPRINT ΗΠΑ Ρολόγια παρουσίας προσωπικού 1996

ADAPTEC ΗΠΑ Controllers 1994

APC ΗΠΑ UPS Systems & software 1993

ARROWANA ΟΛΛΑΝΔΙΑ Ηχεία ,κάρτες ήχου 1997

AUTODESK ΗΠΑ CAD & Multimedia 1995

BODET ΓΑΛΛΙΑ Ρολόγια παρουσίας προσωπικού 1996

CISCO ΗΠΑ Routers &networking equipment 1996

CITRIX ΗΠΑ Remote connectivity 1994

COMPEYE ΤΑΪΒΑΝ SCANNERS 1998

COREL ΗΠΑ Software Graphics 1993

CREATIVE ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ Multimedia cards 1992

DELL ΗΠΑ(Ιρλανδια) PC & notebooks 1997

DENSO ΙΑΠΩΝΙΑ Φορητά τερματικά χειρός 1993
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DIAMOND

MEMORY

ΗΠΑ DISPLAY ADAPTERS 1995

DIGIBOARD ΗΠΑ SERIAL CARDS + ISDN 1996

ELCON ΚΑΝΑΔΑ ISDN CARDS 1997

ELITE GROUP ΤΑΪΒΑΝ MOTHERBOARDS 1991

ENLIGHT ΤΑΪΒΑΝ ΚΟΥΤΙΑ 1993

INTEL ΗΠΑ CPU 1987

METROLOGIC ΗΠΑ BAR CODE READERS 1995

MICROCOM ΗΠΑ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ barcode 1994

MICRONET ΤΑΪΒΑΝ Networking 1996

MICROSOFT ΗΠΑ Barcode printers 1995

MICROSOFT ΗΠΑ System & application software 1985

NOVELL ΗΠΑ Network software 1994

PHILIPS ΟΛΛΑΝΔΙΑ Multimedia monitors 1994

SATO ΙΑΠΩΝΙΑ Portable terminals barcode printers 1993

SEAGATE ΗΠΑ Hard disks 1987

SONY ΙΑΠΩΝΙΑ Περιφερειακά 1994

SPECTRA

PHYSICS

ΗΠΑ Barcode, printers 1993

SYMANTEC ΗΠΑ System protection systems 1997

TELINDUS ΒΕΛΓΙΟ Modems 1999

ZOOM ΗΠΑ Modems 1998

ANTLER ΟΛΛΑΝΔΙΑ ΚΟΥΤΙΑ 2001

ASUSTEC ΤΑΪΒΑΝ M/B ΚΑΡΤΕΣ 2000

KINGSTON ΑΓΓΛΙΑ ΜΝΗΜΕΣ 2000

SWEEX ΟΛΛΑΝΔΙΑ Modem, mouse, k/b 2002

SMA ΔΑΝΙΑ ΜΝΗΜΕΣ 2002

A-DATA ΤΑΪΒΑΝ ΜΝΗΜΕΣ 2002

EPSON HP ΗΠΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ,ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ 2002

ARKADAS ΤΟΥΡΚΙΑ Software 2002
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ΟΙ 10 ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΙΝΑΙ:

Α/Α ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΖΙΡΟΣ %

1 Sony Ελλάς Α.Ε.Β.Ε 2.294.498 23,45

2 Hewlett Packard HELLAS 1.573.139 16,07

3 MICROTEC A.E 836503 8,55

4 TELSYS A.E 492.838 5,03

5 BSI A.E 424.218 4,33

6 LINK A.E 271.379 2,77

7 RAINBOW COMPUTERS 268.643 2,75

8 PHILIPS A.E.B.E 231.449 2,36

9 DELL CDOMPUTERS

HELLAS A.E

204.223 2,08

10 INTERSET A.E.B.E 184.905 1,89

ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΩΣ ΑΝΩ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

6.781.798 69,3

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΑΓΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

9.786248 100,0

ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΞΕΝΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΙΝΑΙ:

1 COMPAQ 16.629.392

2 INTEL 14.456.073

3 MICROSOFT 10.605.268

4 CISCO 4.448.315

5 SEAGATE 3.312.569

6 PROVIEW 3.156.876

7 ASKSTEK 2.140.595

8 EPSON 9.262.880

9 AVNET 2.495.100

10 ACER ITALY 2.362.570

ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΩΣ ΑΝΩ 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ

68.869.638

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 110.930.274
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ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΟΥΛΙΛΛΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΣΤΙΣ 31/12/2001

Π ΠΟΥΛΙ ΑΔΗ Σ
υ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.Β.Ε.

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001 · 13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 11ΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2CQ1-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001) ΑΡ Μ A Ε. 1S-1C6O6/B/87/28
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•otovwuoui nepincw ΕιΚοτγς, στις ανωτέρω συνεκτνχες ηςρ·λςκ·θόνσ/ιο «ο· πυμμετοχΠ σε εταιρεία του tlftnor/yj τί,ίος κτήσευς ίμχ 1.3 δ>οε*οτομιιυρΐων που ιιποι^Οπεε στΐ|ναί^ι κιςΛινς χ*Μ δεν είχαν ouvro&i Owo 
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QAQHI1KO.
Α.ΙΑΙΑΚΕΦΑ/ΑΙΑ
1·Μετοι«όΚεσάΙοΌ
(51 Οβ* 930 μποχίςτυ»0.03 ΕΥΡΟ ε».ώ«η) 
I ltotcfll/μΓο 

Π. &π?}ορά_βηό(·Ι<χτη

ΠΟΙΑΚΛΕΙΟΜ. ΠΟΣΑΠΡΟΗΓ. 
ΧΡΗ2ΕΩΣ 2G01 ΧΡΗΙΕΠΣ700Ο

5220.118 603 5 059 203030

18 793 84* 3*7 Ι3δ63 8:·3003

I. Mc»pono00tcytc vneiacuaas 
2 Δάνοα τρόπε (ρν 

II Bpaymp^itaytt vfforpmgrn 
1 Προμ»»8εντες 

Ζα ΕτπαγίςπΤΩΡυιτΙες 
3. Ιρ«ιε(εςλογ βροχ’σμ-Λ υποχρ&νοειΛ 
«. Προ*ατα0ο>Ζς κλοιών
5. Υποχρεώσεις βπδσδρςυς τί>ι»
6. Ασς«λ»η<αι εργανομεί 

10. νερίσματα ηλ^ρυτΕα 
ΐΙ.ΠιβιυτΕς&όαοροτ

Σύνολο υποχρεώσεων (ΠΙ)
Σύνολο υποχρεώσεων (Π»Π)

77 807 002 795 78 935 217 95*

67 617 6*3 120 73337*
Δ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙΛΟΓΔΡΙΑΙΜΟΙ ΠΑΟμΙΙΚΟΥ 

2 ΈΣοδοχρε-,πι^δϊυ'ίυμΕνο 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΚΟΛΟ ΠΑ€+*Ι1ΚΟΥ (Λ·β·Γ ·Δ) 93*^9*56595 3· 30? 610 339
λογΑγ μαΐίοι UrEiii πιΐιπι κα ' ΙΊ

2 XpciiWinof λογοριοσυοί εγγυικπ ων

ΚΑΤΑΠΑΙΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΠΙ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001 (1.1.01 · 31.12.01) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΟΕΙΕΩΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ
Κύκλος tfffaain (πωλήσεκ^
Udov: Κόστος ηυλΔσε^ν 
Μχτό οπστελΧσμστο («ερδη) ε»μ7σεως 
HUov; Αλλα δσοδα εκμετολλευσιως 

Σύνολο
Μείον; I. Έξοδα δουο»τμιήςλει;ουρ-Λος

2. Έξοδα Μπουρ,Λ; ερευνω/σνοπυξεως
3. Έξοδα λεποίρ>.ας 4:α-Μη_ς 

.Μερικά οπβτελεσμαια (κΓρδεβ αμ7οΐως 
ΠΑίονιΐ Εσοδοσυμμετοχ-ν

2 Εσοδα χρεο>ρι;-ν
3 Κ/ρδοπων^ως Λ-μμετ. δχρεο<ρ
4. Π.-ττωτ ;ό<ο«4σΛο;<»εσσία 

Vt<or I δκ»σ οηοΐΐμ. O'j^y & χρεβγρσίω»
2. Σζοδα & ζτϊ»ες ουμμ & χρεογροϊυ.
3. Χρεωστικοί τόκοι 4 ουναβή έξοδα 

Ολιισοοοτελ<οματο{·2ρ4<9 τ« μ/οευς
II- ΠΛΕΟΝ («ί Μιίον»; ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕ17.ΆΤΑ 

Τ. Έκτακτα και cvOpywo Γσοία 
2 Έκτακτο «4ρδε»
3. Έσοδα προτίγοσμενω/χρΓισίων 

Ui.av: 1. Έκτακτα Λ ανόργανα Ιξοδβ
2 Εκτακτες £πμί*ς
3. Έξοδα προεΐγουμίνων yp'nvji
4. Προβλ. για ίκίΜοε^ κινδύνους _______

Οργοηκά 4 ίκτσκτο οποηλΧσματο (κέρδκ.ι
Μείον: Σύνολο αηοοβδοεω/παγίων στόχε iu /
Μ ειον; Οι οπό ονττ ς ενοΛτς σισ λειτ κίστος 

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 0«οβη> ΧΡΗΙΕΟΣ προ 900 νν

«3*287
500256

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗ! ΧΡΗΙΕΠΣ 7001 
60 3324*4 5*0 

1877 992 
002 566 5W 
390 563 60S 

5393130354
1.6044Τ8.Τ58 

53* 806 052
3 208 836 31* 53*8 0 6352*

«5069833
320 908 763 

16 T65.T9S 
«2966825(4

75 187 699 4 708 9*4 20?
--------------- δ

30858.16?

ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΙΕΠΣ 2000 
71 591.201 715 
62969 225110 

8 521 978605 
169 154 620

ΠΟΙΑΚΛΕΙΟΜ 
ΧΡΗΙΕΠΣ2001

351 079 549
ΤΓΜ«ϊ*ί3

1353 517.562 
6S6173 324 

2 9SS 38*964

150 558 413 
•68 9» 150 

* 635.5*5 5»
151387 516 5 106 *90 609

Ί»6ΐίβί6
75474015

1*67 888 665 1 672 981 566

2702 318 039 
2180036

218 131205 2922629280
2*76 072.809 

7. «28.376 
37 802562

2 £60 1025U 
76271*

1ν8 530 138 2 785295368
« 639.97* 553

100 569*63
IQ0C00MQ «4*0 54* 016 2.051 148 650

5 197 415.7*8
«92 772280 
«92 772280

Καβορά ατεπελΛο Woir»} χριγπυς 
Πλίσν. YndVoma oranrtuv («ερδε.-.)

προπγοικΚνων χρή«ων 
Uef7/ txr?ορ<ς οοοΑού ελίγχρυ 

ιιροπγ-ουι/νων χρήσεων
Σύνολο

Μείον: I «όροςασοδήμστος 
ΚΕρδητροςβώΟεσ»

Η &ό9εθ) rwv ε ερδών »άπιοιυς εξής.
! Τοκτηδαποβεμηκό :07 99i«tO
2 Μερϊ^ιατα 612 779 880
2ο. Απο<Ημαι«ά γαιδεςμετοχίς 511229*79
6γ. ΛηοΟεμ οπό tooSa οσρ.ντβ κατ' ι»!ικ6 τρσηο 361380
6δ ΑποΔ'κόana rxiVys»συμμέτοχων I 386 807.778
7. Αει»3£ςμελων4θ0στηΐ(θύΣε»ΰθ'νλίου 5ΟΜ.000
8. Υπδλοτπβ εερδώι εις ν<© 709 732070

709 353 618 183 558 752

7 3 *35 365 *2?

172 3**831 
3 035 520 0·»

7 073 97? 7*7 3*35 365*72

} η:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔιΝΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Π. ΠΟΥΛΙΑΔΗΣ
ΑΛΤ Ρ528252_______

ΕΝΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Π. ΠΟΥΛΙΑΔΗΣ 
ΑΔΤ X085008

ΣΕΡΙΟΗΣ ΒΥΡΟΝ
ΑΔ.Τ Λ 755002

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ 
Προς to &»Q«Kii«m4En8a0>»oTi>cAv<iivwu»icETO»odoc "ΠΟΥΛΙΑΔΗΣ Α ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε8 Ε.~

Ελέγξαμε ης ®λ»ιερω Οχονομικίς Κα η>ττασεις καίως <α το σχιτ/.δ Προσαο^μα τςς Ανώνυμη Ετβρείας “ΠΟΥ72ΑΔΗΣ 4 ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α Ε S Έ~ π»ς ctopu/,ς χρήαως που ελτ,ξε tnv3lf» ΔεκευΟσυχι 7031 Ο έλεγχός μος. 
στα α'ΛΓί του οποίου X&Jaue ■ οι γνώση πλήρους λορσηκοΰ απαλοτσμοΰ των εργασιών του υηοκατοστήμιτος ττ  ̂πορείας. £yvt σύμρωνα με ης διατάξεις του άρθρου 37 του Κ Ν 2190/1973 τερί Ανωνύμων Ε ταρεών και 
ης ελεγχτιχές διαδμ.οσιες που κρίναμε κατάλληλες, βάσει Ιων άρχω·/ και κανόνων ελεγκτικής που ακολουθεί το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και που είναι σύμρυνοι με ης βασικίς αρχίς των Διεθνών Ελεγκτικών Προτύ
πων. ΤΕθηκαν σιην διάθεσή μας το βιβλίο καε στοιχείο που τήρησε ι» ειασεία και μας δόθηκαν οι οναγχώς για τον ελεγχο πληροφορίες και επεξηγήσεις που ίπτήσαμε. Η «αροα ι nonet οοβά το Γ ενικό Λογτσίικό Σχέδιο Δεν 
τροποποιήθηκε π μέθοδος απογροσπς σε σχέση με πγν προηγούμενη χρήση «α το κόστος πβοσγωτής που προκύπτα από τα λογιστικά ββλία ποοσ&ορίαβη*ε σύμρωνο ιχ τις ποοαδεγικνες αοχίς λογισμού του «οσίους. Επί 
ληθεύσαμε π»ν συμφωνία τουπέ ριεχομενου «»Κ t «δέσεως Διοχπρσεως του Διοικητικού Σσμβουλ^υ προς την Ιοκτική Γενυιή Συνέλευση των Μετόχων, με τιςσχεηκέςθΑσνομΒίέςΚατοστάοτις Το Προσάρττ^η/ριλ«χβόνη ης 
πληοοσσοχςπσυπροβλΧποΛαι ατότηνοσοσγρ. 1 του άρθρου *3ατβυκωδ. Ν 2190/1923 Από :ovnop<rMvj έλεγχο μας προέ'ΐ/ναν tQ χξης: I) Η υπάρχουσο πρέβλενίγο οτοΰηλωση toj προοωπ«ου>Δγ-ι εξόδου από U,v 
ιχτη ρεσία για συντ σξσδά: ηστ\ δρχ 139002 722πουευ*σΛξεταιστολογσρ(οσμ5ιουΠαβηι«ού8 "Προβλέψεις για «.νδύνους και έξοδα'υτ.ο^ίπί ια τ»κ προβλεπένενη; από τηνπαο τ* του Αρθρου *2ε του ΚΝ ?ΐ90.Ί923«α 
τάδρχ 70 033000 περύτου 7) Τοοποτε'εσυστο ττ,ςπαροΰσηςχρήσεωςωςελήβηκονμε ποσόδραχμ-ν ι 386 000.030 περίπου, πούοοοράπιστωτικές συναλλογμαηκεςδοςοοέςαπόοποτίμη7ηυττοχρει.σεωνσε ξενονσικτμα 
*δτό τήν31-12-2001 οι οπο'ες σύμφωνα με τον Κ Η 2190/1920. έπρεπε εμρσνΛθούν σε λογοριοσμά προβ»έ ς«ως ττ»ς ηαρουσης χρήσεως και \α βελτιώσουν το αποτελεσμστο π»ς επόμενης χρησεως 3| Στο λογαριασμό του 
ενεργητικού Δ11Ι. "Χρεόγραρα· reρΑαυΰάνειαι και ποσό δραχμώ ν 796 885.266 που αντιπροσωπεύει την αξίπ κτήσεως μέτοχων εταιρειών εισηγμέννν στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών Η τρέχουσα οξ« των μέτοχων αυτών t ην 
31 · 12-2001 ήταν μικρότερη από την αξ>ο κτήσεως τους «ατά ποσό δοχ 25* 189 857. το οποίο έπρεπε να επιβαρύνει τα αποτελέσματα τής χρήσεως 2001.«) Η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί οπό τις ςορολογικΐς ορχες για τις χρήσεις 
2000 και 2001 »οι συνεπώς οι ροραλογ.κές της υποχρεώσεις για τις χρήσεις αυτές δεν έχουν κστοστεί οριστικές. 5) Το προς διανομή μέρισμο της κλειόμενης χρήσεως u>*i υπό την έγκριση π·,ς 1οκτι«ης Γεν.κής Συνέλευσης με 
αηαριία «λ πλειο^ηςκα 73% του κατσβλημεναυ μετοχικού •iocXq.c-j Koto την γνώμη μος. ο ανωτέρω Ονωνομ/ές Κσιοστόσεις οι οποίες προκύπτουν από το &3>ία και στοιχεία της ετοοείσς απεικρ^ουν μσΟ με το Προσοο 
’ΊΗ*. °ν<>ν ληςθούιν υπό·; η οι παραπάνυ πσροτηρήσιις μας ττρν περιουσίου» διάρθρωση εα την ο j ονομ »η θέση της εταρείος κατά την 31π Δεκε»ί ρίου 2001 καθώς κα τ α αποτελέσματα της χρησεως που τληξι αυτή τη-ν nut 
ρομηνία. βάσει ίωνσχείικών διοτάξεωνπου Όχύπνν και λογιστικών αρχών, οι οποίες έχουν υλτι γενικά παραδεκτές κα» δεν διαφέρουν από εκείνες που π ετορεία εφάρμοσε στην προηγούμενη >ρηση

Αβηνο 15 Μοίου 2002 
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ
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ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΟΥΛΙΑΔΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΣΤΙΣ 31/12/2002

□ ΠΟΥΛΙΑΔΗΣ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.Β.Ε.

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΑΡΜΑ?., ΐ5405Λ)5,1νΒ7/23
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ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣΠΟΥΛΙΑΛΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΣΤΙΣ31/03/2003

ΠΠΟΥΛΙΑΔΗΣ
U & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.Β.Ε.

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΑΡΜΑΕ.15406/06/Β/87/28

_ _ _ _ _ _ _ _ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΟΡΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31 ns ΜΑΡΤΙΟΥ 2G03 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2003- 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2003)_ _ _ _ _ _ _ _
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΓΙοοόΙ/Ι-ΜΛΒ ΠομΙΝΤΙΜ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσό 1/1 - 31.3«3 Ποσά 1/1 ■ 31/3/0}
Β. ΕΣΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΓΤΑΣΕΟΣ ΕΥΡΟ ΕΥΡΟ Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ
1. Εξοδα iSpuoEdiS&npamsEyt/ciias 34s6 630 2,949.696 !. Μειοχικό Κεφάλαιο

Mgov»»c?Esisto31 3.2003 2.382506 1 633082 {5! .615.670 ίίθ»κ ο 0,39 € έκσκη) 15 484.701 15319.497
1.114.124 1,311.6:4 II. Διαφορά από έκδοση μειοχων

Γ. ΠΑΠΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ υηέριοάρυο 55.282.093 55.171.95?
1. ΑυώμοΐΒ οιανηΚ'Ποιηοίϋ 4 SP0534 4 709352 ill. Διαφορεί αναηροσαρμογήί -

ME!wanooKoa3tu»313.03 3 249.473 3.339.005 Επιχορηγήσει επενδύσεων 21 522.831 22 252 785
1041111 1.370.343 IV. Αηοθεμαιικά xeitaBaw 8.752.428 3.017 368

II. Ενοώμοκι αχΜίιοηοιπσεβ 4.90.691 4411.085 V, Αηοιεήέσματα es ve·:·
Με ον arocjfess its 3 ·. 3.03 3.355,631 2.719.668 Κέρδη χρήοεωε 2.105.366 615.504

1 554.060 1 691 397 Κέρδη ■ ’ροηγοάμενϋΐν χρίκχων 19! 561 2.072.631
Συνοίο awmafouix ιΤΙ ι Γί) 2 595 171 3.061.740 Γύνολο αηοιελεσμαΣυ·/ 2.296.927 2683.135

III. ΓυμμηοχΒΕαιάϋΔίΕμοκροηρόθΕορί; Σι/λΛο&λ Kipcfioiu* (AltAI+AIItAiVtAV) 103.338.980 103.449.742
χρηματοοικονομικά antmnais 144 707.676 14i.l92.581 Μειον Αιιοθ. ιδίων μεκκών 2.665.178
luvofto niyiou ev?Dym*o>j (ΠσΜ) 147.302.S47 144.254 321 ΣΥΝΟΛΟ 100.673.502

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΣΟΔΑ 3.162.581 407.933
1. ΑποΟέμαια 34.413.716 43.559.022 Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

II. Aroioioeis 63652.831 74.356.966 !. Μακροπρόθεσμε! υποχρεώσεκ 69428.201 81 605.29:
III. Χρεόγρπψπ 2 405 550 4 646 49^1 II. Βραχυπρόθεσμέ υποχρεώσεκ 78.236.124 83105 097
IV. Διαθέσιμα 2 545.204 435.819 Σύνολο υποχρεώσεων ·Π+ΓιΙ) 147664.325 164.713.388

Συνοίΐο r.urrWtos Μι νηοτ.ώ ιΔΙι ΔΙ ·ΔΝ ιΔΓΛ 103.057.301 12299832!
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ·’ 28.556 6.807 Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΙΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 2.120 0
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΠΙΤΙΚΟΥ (ΒτΓ-Δ+ΕΙ 251 502 322 268 571 063 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (ΑιΒιΓεΔΙ 251 502.828 268 571.063
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΙΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ 1,037.354 1.037.354 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΙΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ 1.037.354 1.037 354

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 31ns ΜΑΡΤΙΟΥ 2003 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
11ΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2003 - 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2003 1) Ο: texts Bwxrara αοχει πο» οχοδοΑ&κι».· ώα lots με αικέε που ιηρήθηκαν ν;α «εν

L ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΚΟΣ Ποοα Ι/ι -31/37*3 Πθ3«1/:·!Ιί?Λ2 εαϊΜίπση too ηοΑκκικΟ με 31.12.2002
KiixtaEpyacnw
Μείον: ΚόοιοεποΛιοείΛ

30.835,001 
27 371 S36

34.358.8S3
29168415

2) 0 αριθμοί Κηι αιβοχολοαμενοσ παοοωιικού πνεειχειαι σε 305 dope.
3) Koto κι o’ trannvo έντναν επενδύσεκ ««ous 30.783 ΕΥΡΟ

Mira αιίκΛίομοω («stai εχμβ>«ίΙεύαεΐι» 3.513.115 5.190 465 4) Οι ικύήοεε wAnamχαιάΠΑΚΟύ us m&
ΠΒέον: AfWa εσοόσ EupfrafTto’ioff^ 118.202 26.082 α) ΠωΔησεκ εμπαρειιμ. ΠΑΚΟΔ 516.4 24.985 181 ΕΥΡΩ
ΙΰνοΛο 3.631.317 5216550 (·)ΠωϋΙκέΒηρΜΛιί.' ΠΑΚΟΔ 300.2 5.570.432 ΕΥΡΩ
ΜΕΙΟΝ: 1 ΕΕοδβ δ-ΟΚΙΜΜβ (taloupylK 808.219 ·. 222.372 γ) Rturtncrisιιπηρεσιων ΠΑΚΟΔ 726,0 329.338 ΕΥΡΩ

2. EEo&fefuwsS «feafo 269.406 407457 ΣΥΝΟΛΟ 30585001
3. ΐίοίο teoupyi* δοθίΚΜ 1 616.438 2 «743

Μερικά ffiioE/io(K&6nlEEpr.aiftiioEo.’i 937.254 ί.141.978
ΠΛΕΟΝ: ΧρημαιοοικΜμιχόακκεΒέι^κπο 601.340 2.058.612
ΜΕΙΟΝ: Χρημκοοικειομιχά ano»teipa:o 1.047.288 764 517
04*η onotf itepoui («ερότό trpnnrt»D9etws 491.306 2.436.073
II. ΠΛΕΟΝ: Εκωκια οπο&ϊέσμαιο 3.116139 278.543
ΜΕΙΟΝ- Trara αποίεΰεσμίΓ,ο 1 532 079 641984
Οργανικό & toes απΜλίυμ«α ίκεοόη) 2.105 366 2.0712.632
ΜΕΙΟΝ: ΙΛοΔοοποοδεδεων nt&temii* 510811 451.804
Μείον: Οιενα>ΐ(ΚΓιωμέ«$κο HEsonpyncO kcots 510,811 451 804
ΚΑΘΑΡΑΑΠΟΤΕΛΕΙΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2.105,366 2.072.652

ΚσΑπιΘέα, 20 ΜοΓου 2003
0 ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΥ ΔΙ .i ΔΙΕΥΟΥΗΩΚ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΝΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΠΡΟ ΠΑΜΕΝΟΣΛΟΠΠΗΡΙΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Π. ΠΟΥΛΙΑΔΗΓ
ΑΛΤ. Ρ 523252

ΓΡΗΓΟΡΙΟί Π. ΠΟΥΛΙΑΔΗΓ
ΑΛΤ. 1435137

ΒΥΡΩΝ ΣΕΡΙΦΗΣ
ΑΛΤ. Λ 255002

V.
m β ΟΜΙΛΟΣ ΠΟΥΛΙΑΔΗ

...
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ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΟΥΑΙΑΔΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑ ΤΕΣ ΣΤΙΣ 31/06/2003

ΠΠΟΥΛΙΑΔΗΣU & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.Β.Ε.
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15406/06^/87/28
________ : ■ '.ο;:''-ολκο-.: . .________

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠκΒΐί1·!Μι« CftHTi] jjiffl ΠΑΘΗΤΙΚΟ n«ai/i-’i/U53 HowtT W
Β. ΕΚ»ΛΑ ΕΓΧΑΤΛΧΤΑΣΕΟΤ EYPQ ΕΥΡΟ A. lilt ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΥΡΟ EYTC
Ι.Έξοδο ΛουοΕοί S npcitm εγκ.'/ιωί : #755 3.056772 1. Mao»#) ΚίφάΑοι:

Μ&Υ ΣΓ XvcC£! ε—- ■ ν ζ . .* * η* ζ;Γ* 1.50:0» {5' fc*5 Z '.* JT/UXC LVyJC r. _ _ ii 313422
ll. AiooMpu dfic ΐκδοσιι μειοχων

γ. παποενερτητγκο I'UEp CO GpUO 717145?
1. AGDtHiSKNmonoiiwas ±y„-j zcj 4/30.352 III. iBIJOf® 0VS(lplXJilpj»y!6 -

f/fiCv iTCRieCtS ck'* ί·, 5 03 ivn gi 3 472.534 Fraxopnyr.cn1. mtvMfituv __J.3Ji.ii8
Iv. Αποίψαυχη KC^JIWH

II. Evo/upoismavnccnoiiioBS -925^: mm V. Ai»CfejpaEfeviO
ϊ ?3:8 318 KSfrSPreM 2 34772 1175718

UCjgv 581® Ι&&Ί ΠΙΧΏ&Ι4£<W. JCf<3c&»' 1.4 *iiD 515.504
ICw?03tsfe^<h-. 412! 02?

III. «]ί μϋκρϋίΐράβΐίΡ,ιεί ϊΐΛ'3ίθΐ5:ΰνιϊ*:ΤβοϊΐΑ;·Αιι-4Ι1ΐ·“ΐν*Α'/Ι i?2 72452 :Q> SSi-Si?
XDlltKKOOlXOVCplKOOnOKJlOElS :A;45ijl. 14!»:® ifet< Amr.« ate um: 0.W

jiuJ .It 1?: : •:i·· :. 144 : . '■ fflOAC !C23W33i
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ENEPTHTIK·· B. IWOWUir ΠΑ KIN6YN0YT KAi f ΕΟΔΛ
l Αποθωιο :. j* ' V' 40 £5 25? r YTioxPEomr

II. AMItliOOi yG3i:T 70.081791 1. MflKponpoOcopcs unoxctuoas · · 323 212 31315383
III. Xpioypuqa 4:;:«4 II. ΕρογυποόθεΦμε» unoxp&iioRS 81757 304
ΐν.Διοδίημο 334SG2 T.'.oB; iTOSWEift f “ill " :*7?37

_ _ _ _ _w ι··:ν::::
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ.ΈΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 2$v> Sffl
Μ Η ■ :ν · - ·:·: 7ViK5i5 11-ΝΙΓ.0 ΓίΝΟΓΟ RArrr ;KCV (Atli-73 24j &: 24? /5U34B15

ΛΟΓΑΡΙΑ ΓΜΟΙΤΑΤΓΟΓ ΧΡΕΟΓΏΚΟΙ ! V) “J <M.Z ΛΟΙΑΡΙΑΕΜΟΙΤΑΕΕΩΙΠΠΟΡΚΟΙ

ΚΑΤ ΑΠΑΤΗ ΛΟΓΑΡΙ ΑΙΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙΜΑΤΰΗ 30nt ΙΟΥΝΙΟΥ 2003 ΣΗΜΕΙΓΰΒΣ:
11ΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2003- 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2003 11 ■. - ■ -■ -a, ·- yfj

ι ΑΡίΙΤΓPfWATA ttUETMAEVnOi 1νκΙΊ-)·:;Τ: ’/■isiCYCT.!··. 122©
OAnosfcw»/ EOSiS,; 5fi4*:9M 2)2 cot^/z is-j ·ΓοκΑ5ί'μϊί:ο οργΜίοΟ «ρκπι ·λ S5 .·.
Μίιί;ν: τ' •55/45711 3}ί·( .-li;'-:.·/ a^paaPipf «i!i<(wo»eidflC5 ::xr
VhsSmw-Aiys!·.·^· mstStemui } 3δί» Wi 4/I59R 4)2. icsov/i aSj«5n atii iiatnoio xoBuis (a^nosnotr 2 >■·>··;. ... !i
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ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΟΥΑΙΑΑΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑ ΤΕΣ ΣΤΙΣ 31/09/2003

Π ΠΟΥΛΙΑΔΗΣ
—\

U & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.Β.Ε.
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15406/06/Β/87/28
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΉΙ 30ns ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2003 (1 Ιανουαοίου 2003- 30 Σεπιαιβοίου 2003

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά ’/I-30.9:03 Ποσά 1/1 -30(9/02 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά Τ/1 - 30 9 03 Ποσά !Μ - 30/9/02
Β. ΕΙΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΙΤΑΣΕΟΣ ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ
1 Έξοδα ιδρύοεω! 4 πρώσΐί εγκ/οεω5 3499161 3.296.497 1. Μετοχικό Κεφόδαιο

M£wanoa0£CciS£us3O9O3 2.763 372 1991.544 (51.064.990 μείθχέ5 των 0,30euro έκαστη) 15484 701 15319 497
735 289 1 304953 II. Διαφορά από έκδοση μετοχών

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ υπέρ το άρτιο 55 282 M3 55171957
1. Αοωμοΐϋ oKivmanomoEis 4.890 Ε84 4.733993 III. Διάφορέ! αναπροσαρμογή! -

Μείον onoopEO£iS£us 30 9.03 4 033 028 3.603.678 Επιχορηγήσει! επενδύσεων 489.324 489324
807 556 1 130315 IV. Αηοθεματικό κεφόδοιο 28285627 29 780 829

II. Ενσώματε! aKivntonoihoas 4 855 691 4.457 104 V. ΑηοτεΠέσματα εΐ! νέο
ΜεβνοποοίΕοείίάκ 30.9.03 3 699.143 2.992.155 Κέρδη χρπσεω! 2147.312 4407 797

I 256 543 1.464.949 Κέρδη προηγούμενων χρήσεων 190.069 615.485
ΣύνοΛο ακινίιιοποιήοεων (Π+ΠΙ) 2 064 099 2 595 264 Σύνοδο ιδίων «φάδαών (AI+AII-rAlll+AIV+AV) 1C15Τ9126 ■05 784 389

III. Συμμειοχεί και άϋΠεί μακροπρόθεσμε! Μείον Αηοθεματικό γ;ο ιδβμειοχΒ 2389 124 0,00
χρηματοοικονομικό απαιτήσεις ;44 144476.257 ΣΥΝΟΛΟ ΙΔίΩΝ ΚΕΦΑΛΑΌΝ 99^90 002 105 784.889
Σύνοπο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΠΙ+Π#) 14644· 23: 147 071 521 Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ 2.050 103 2 562.039

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
1. Αποθέματα 33 257 343 35 785328 1. Μακροπρόθεσμε! υποχρεώσει! 68.596 393 70766.679
II. Απαιτήσει! 55 763 348 65719532 II. Βραχυπρόθεσμε! υποχρέωσε» 72 738 897 76.250 708
III. Χρεόγραφα 905.243 5553 307 Σύνοπο υποχρεώσεων (Π+ΓΙΙ) 141 335290 147.017 387
IV. Διαθέσιμα 5 792 :42 325.720

Σύνοδο KUKfWtos ενεργητικού ιΔι+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+AVi 35 107 383.837
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 15.401 3.954
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (3+Γ+Δ+Ε) 242 915400 255 764315 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (ΑτΒτΓ) 242.915 4CO 255.764.315
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΙΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ 1 47ί 029 1 752 282 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΙΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ : 47ΐ 1 752 282
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 30ns ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2003 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2003 - 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2003) 1. Οι βαοικό noviOiiKfS qqxes που ακολουθήθηκαν Είναι ίδικ up αυιό που τηηήθηκην νιη τη
1. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ npgoi/i-iQ.Mi? Παρά 1ί1· 30/9/02 κοίάρτηση ίου ιοοήογομού με 3112 2002
Kiisnos Εργοσύν 91 705.016 97 024 082 2.0 αριθμοί ίου οποοχοδούμενου προσωπικού ανέρχεται σε 295 άτομα
Μείον: Kooios ηωΩήσεων 79356.138 84.792.064 3. Δεν υπάρχουν εμηράγμοτο Ρόρη στο πάγιο σωχείο ms εταιρεία!
Mono σποιεδεομαια (κέρδη) εκμειοδδεύοεο» 11343 873 12.232 018 4. Δεν υπάρχουν επίδικε! ή υπό διαιτησία καθιίκ κοι αποφοοεί! δικαστικών π διαιτητικών
ΠΛεον: Αδδα έσοδο εχμποδδεύοεω! 533 2 77 1.063 181 οργάνων που ενδέχαοι νο έχουν οημανοκή επίπιωοη στην οικονομική κατοσταση ή δε·
ΣύνοιΤο 12432 155 13 295 199 ιουργία tns Eiaip&as
ΜΕΙΟΝ: 1 Εξοδο διοικητική! άεπουργίο! 2 940 615 2 559857 5. Οι ηωδήοεο αναδύονται κοεα ΣΤΑΚΟΔ us κόιωθ

2 Εξοδαερεονα54ο»απ&ίξη5 980205 1023943 a) rtuiTnoBS εμπορευμάτων ΣΤΑΚΟΔ 518.4 €73186 110
3 ΣζοδαδείΜυργίαέδιοθέοΗιΒ 5.881 228 6 655630 Ρ) Πωδήσεϋ προϊόντων ΣΤΑΚΟΔ 300 2 € 17642977

Μερικό οποτΛα (κέρδη) εκμειοδδεύοείιΒ 2630107 3.055.769 γ) Πωδιίοεκ υπηρεσιών ΣΤΑΚΟΔ 726.0 €875.929
ΠΛΕΟΝ: Χρηματοοικονομικά αηστετΙέσματο 962 127 4 704 083 ΣΥΝΟΛΟ mmn
ΜΕΙΟΝ: Χρηματοοικονομικά αποτείΤέσμο*>σ 2.560 002 2812 082
Ολκό οποΐέδέομαιο (κέρδη) εκϋπαέΐϋεύσεω! 1.032 232 4.947 770
II. ΠΛΕΟΝ: Εκιακιο αποιεΠέουοια 8 643 965 6490)65
ΜΕΙΟΝ: Έκτακτο αποιεΛέσματα 7 528 885 7 039 1 38
Οργανικά & iKBKto οποιεδέαμαω (κέρδη) 2.147312 44Q7.797
ΜΕΙΟΝ: Σύνοπο οποσβέσεων πάγκον στοιχείων 1 441 655 UI3 269
Mtiov: C· ενσωμαιυϋΓνε! στο πειτουργικό nooxos 1 441 655 1413269
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2.147 3’2 4 407 797 ivanniotu, ο υκιωμριου *υυ3

0 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ Σ & ΔίΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΝΑΣΓΥΜΒΟΥΛΟΣ 0 ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Π. ΠΟΥΛΙΑΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Π. ΠΟΥΛΙΑΔΗΣ ΒΥΡΩΝ Ε. ΣΕΡΙΦΗΣ
ΑΔΤ Ρ 528252 ΑΔΤ i 435137 ΑΔ.Τ.Λ255002

Η.} ΟΜΙΛΟΙ Γ Ο ι/\ΙΑ11π
μ
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ΠΟΥΛΙ ΑΔΗ Ζ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.Β.Ε.ι

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΑΡ MAE 15406106/Β/87/28

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003-15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2003-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003)

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΟΥΛΙΛΑΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑ ΤΕΣ ΣΤΙΣ 31/12/2003

31.12.2003 31.12.2002 31.12.2003 31.122002

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ *0· Αηοσβεσος Avon Αξιβ ΠΑΘΗΤΙΚΟ
β ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ κτησης Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
4 Εξοδα Δρυσεως & πρωίας ιγκλσεως 3 803 991 2 893 698 51G293 3 442 436 2 185 605 1 256 831 1. Μετοχικό Κεφάλαιο

(52 122420 μετοχές «0,30 έκδοτη'.
1. Καταβλημένο •5 636 726 15 464 701

Γ ΠΑΠΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ II Διοφορα από εκδοαπ μέτοχων '1"' ό5Γ363 C53
1. Ασώματες ακινητοποιησπς III. Διαφ. Αναττρ.- εττιχ. επενδύσεων
1 Εξοδα ερει/*ών *α ανσπτύξεως 5 154 834 4219.057 935 777 4 890 584 3 731 095 1 159 489 ίο Υπέρ απο χρημ/«η πωλ & αυ9 ι παν μετ 21 033 507 21 033 507

Ενσώματες αχινητοποιησεις 1. Διαφορές οπό σνσπρ αξίας συμ & χρεογ 27 775 27 775

1. Γηττεδα-Οικβττεδα 199 090 0 159 090 199 090 199 090 3. Ετπχ.'σεις επενδύσ παγίου ενεργητικού 461 549 461 £49
3. Κτίρια 4 τεχνικά έργα 391 476 202 365 189 ill 33C 491 145 136 184 355 21 522 831

5 Μίΐοφορι«α μέσα 786 242 652671 133 571 775664 519 672 255 992 IV. Αποβεματικά κεφάλαια

* Επιπλα και λοστός εξοπλισμός 3 943 819 3.037 546 906 273 3 632 802 2 553 430 1 079 372 1. Ταχτικό αποθεμαιικό 2029 982 2 024 877

Ιυ*ο*β ΓΒ 3 892 582 1428 045 4 938 047 3 219 238 5 Αρορολόν Αποβ ει&κων διατάξεων νομών 394 717 394 717

Σύνολο αιονητοποιησεων (Π · ΠΙ| 10 475 461 81H639 2 363 822 9 828 631 6 950 333 8 λνο#«*βτ»β r« 4<( viTOKC 1 500 307 1 500 307

III Συμ & άλλες μακρ/μες χρημ/κές απαιτήσεις 7. •rMvowt βΜ 1090α φορ >αι ιό τρβττο 757 552 757 552
141 351 573 141 646 965 Β AvsAiwan· α απβ ττα*οση «υμμ· ·?(*>· 4 069 870 4 069 870

2, Συμμειοχες σε λοπες ετπχε ρησε>ς 2 840 998 2.985 691 5 752 425 8 747 323

7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απατησεις 191 806 178812 V. Αποτελέσματα εις νέο
Ομι*γ· Κέρδη περιόδου τ 389 435
Σύνολο πάγιου ενεργητ (Π * ΠΙ · ΠΙΙ| Υπόλοιπο κερδών χρησεως ε>ς νέο 190 070 191 561

Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σύνολο 191 561
1. Αποθέματα Σύνολο «βίων κεραλαων (Α)·ΑΙΙ·Α1ΙΙ·Λΐν* • 1.228 ! '
1. Εμπορεύματα 32 558 GC4 34 847 507 Με>σν Αποβεμαίικα να ιδκς μετοχες 2 390 822 2 071 192
2. Προϊόντα έτο«μο κ® ημιΐέλη ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΟΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

υποπροϊόντα κα υπολείμματα 785 545
$. Προκατ/λες γα αγορές αποθεμάτων 1 506 515 ι 488 576 Β ΠΡΟΒΛΕΠΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ

1. Προβλέπεις για αποζημίωση προσωπικού
II. Απαιτήσεις λόγω εξόδου απο την υπηρεσία 631 474 4 142 668
1. Πελάτες 16 223 080 15 875 659 25 230 255

Μεδν Προβλεν« ς 34 7 421 507 349 15 368 311 507 345 24 722 907 Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
2. Γραμμάτια ε»σπρακ'έα 1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

3α Επιταγές Εισπρακιέες 39 849 160 41 295 265 2 Δάνεια τραπεζώ» 57 502274 69 428 201
3β. Επιταγές σε Καθυστέρηση 5 428 225 3311221 II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
10. Επισσαλεις-Επδ πελάτες *α χρεώστες 34 7 420 1 149 470 347 421 1. Προμηθευτές 11 312524 15311 €36

Μειον Προβλέψεις 347 420 0 347 421 0 2α Επιταγές πληρωτέες 5 527 100 2061 774
11. Χρεώστες δαρορο 48 998 794 3 721 389 7 875 290 3. τ pane ζες-λογαρασμος
12. Λογ δαχε.ρσε.ς προκατ 4 mot 28 125 525 Βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων 57 321 519 65 522 348

4. Προκαταβολές πελατών 26 465

Η». Χρεόγραφα 5 υποχρεώσεις απο ρορους-ιέλη 1311839 2131 132
1. Μετοχες 5 552 4C5 2 405 550 8 Ασραλ>στικοΐ οργανισμοί 367 942 343 723

IV. Διαβεσιμα 10 IfοI

227 475 715 455
1. Ταμείο 158 124 49C80 11 Γίκπωτές διάφορο· 2 033 637 834 974
3. Καταβεσε>ς ο·μεως 4 προθεσμίας 3 597 712 906 795 Σύνολο βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων! 1 51 871 046

Σύνολο υποχρεώσεων (Π«ΠΙ)
Σύνολο κΜος ενεργ (Δΐ·ΔΐΙ*Δΐιι*Δΐν) Δ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚ0Υ

2 Εξοδο χρησεως δούλε υ μίνα *39 836 2 142 400
£ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓ 3. Λοστο· μιτσβστικο. λ/σμοι παθητικού
3. Λοιποί μεταβατικοί λ/μοι ενεργητικού 50 151 112656 ■39 63ο 2 142 400

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓ (Β*Γ·Δ*Ε) ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥΐΑ«Β·Γ·Δ 266 741 632
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΟΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΟΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ

2. Χρεωστικοί λογοροσμί» εγγυήσεων 2 Πάωίικοί λογαριασμοί εγγυήσεων
·- .· ■ . . 1 471 029 1 463 029 & εμπράγματων οοραλειων 1 471 029 • ε»ο»

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ Δ1ΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
31ης Δεκεμβρίου 2003 |1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ · 31 Δεκεμβρίου 2003)

1 1.03-31 12.03 1 102-31 1202 ΠΟΣΑ 2003 ΠΟΣΑ 2002
I. Αποτελέσματα εκμεταλευσεως κσθορα αποτελέσματα (κέρδη) χρησεως ι 359 433 157 065

Κύκλος εργασιών ΠΛΕΟΝ Υπολαποτ (κερδώνιπροηγ χρησι 190 070 615 435

Πωλήσεις εμπορευμάτων 108 064 233 108 532 001 ΜΕΙΟΝ Διαφορές ρορολ ελέγχου πρ χρήσεων

Πωληαας προϊόντων 25312544 30 417 401 ΣΥΝΟΛΟ ι 579 508 772 550

Πωλησεις υττηρεο-ω. 1 322 773 134 699 550 1 967 644 140 917 046 ΜΕΙΟΝ Φόρος Εισοδήματος 59 727
Μειον Κόστος πωλησεων 121 833 546 125 364 058 ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ 1 579 503 712 823

Μικτά αποτελέσματα {κέρδη ι ε«μεταλλεύσεως 12 855 901 15 552 988 ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Πλέον. Αλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως 886 284 83 833 950 117 1 470 571 1. Τακτικό σποθεματικο 5 105

Σύνολο 13 816 018 17 023 559 2 λέεοΜματα 516 157

ΜΕΙΟΝ: τ Εξοδα διοικητικής λ,ειίουρνίσς 4 094 282 4 413 057 6 β Αττοβεμσίικά απο έσοδα φόρολογηθέντα
2 Εξοδα έρευνας 4 ανάπτυξης ι 364 761 1 471 021 κατά ειδικό τρόπο
3 Εξοδα λειτουργίας δαθέσεως 8 188 565 13 647 508 8 826 111 14 710.189 7. Αμοιβές μελών διοικητικού συμβουλίου

Μτοικααποιελεομ ιαρδηι εκμεταλΛευσεως 158 410 2313.370 8. ΥπόΑοστο κερδών εις Νέο 191 561
ΠΛΕΟΝ: τ Εσοδα συμμετοχών 724 650 1 170 400 ΣΥΝΟΛΟ 712 823

2 Εσοδα χρεογράφων 33 745 44 823
3 Κέρδη ττωλ Ιυμ 4 χρεογράφων 97 092 3 680 771

4 Πιατωτ τοκοι 4 συναφή εσο&α 203 205 87 924 1) Τον Δεκέμβριο του 2003 έγινε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή

ΜΕ ΙΟΝ: 1 Δια ρ Αποπμ Συμ 8 χρεωγρ
2 Εξοδα & ζημίες συμ & χρεογρ 384 283

3 Χρεωστικοί id*» 4 συνορή Ιξοδα 3 882 66? 

Ολικά αποτελεσμαια ικερδηι εκμεταλλευσεως

II. ΠΛΕΟΝ: Εκτακτα αποτελέσματα
1. Εκτακτα και ανόργανα ισοδα 
2-Έκτακτο κέρδη 
3. Εσοδα προηγ χρήσεων 

Λ Εσοδα από πρσβλ. Προηγ. χρησ

Mciov:
1 Εκτακτα κα> ανόργανα έξοδα 
2. Έκτακτες ζημίες 
J Εξοδα προηγ. χρήσεων 
4 ΠροβΛ για εχτακτ κίνδυνους

Οργανικό ίο έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη) 

ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβ παγίωνστ»χιίων 

ν. Οι από αυτές ινσωματωμένες σιο 
λειτουργικό κοστος

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛ |ΚΕΡΔΗ| ΧΡΗΣΕΟΣ

ΠΡΟ ΟΡΡΟΥ___________

10 892 039
2 494 

3δ9 574 
612 153

11 976 260

54 822 
4 186 615

7 889 079 

181 433

3 090 341
4 181 884 

294 749

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ Σ 4 ΔίΕΥΘΥΝΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Π ΠΟΥΛ1ΑΔΗΣ

4 205 525 
8 272 194

385 580 10 963 299

ΚΑΛΛΙΘΕΑ 25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2004
ΕΝΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣΠ ΠΟΥΛΙΑΔΗΣ
ΑΔΤ =435137

μετρητών ΟΠΟ ιην άσκηση δικβωμότων προαίρεσης 'Ου προσωπικού ιης 
(ΐαροος και Ο € 253 375 εκ των οποίων ποσό € 152 025 μεταφερθηκε 

oto κβτσβλημένο μετοχικό κεφαλαίο *β ιο υπόλοιπο 6 101 350 σι ο λο- 
γαp-osut Διβρορο από έκδοση μετοχών υπίρ ιο άρτιο 
2ι Κατά την χρηση ίου 2003 έγιναν επενδύσεις γιο πάγια στβχιά 6 246 239 

3) Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού σκέρχετβ σε 320 άτομο
4 ιΔεν υπάρχουν επΛκες η υπό διατησβ καθώς *α αποφάσεις δκοατικω. 
η δοτητικών οργσναιν που ενδέχε τα να έχουν σημανικη επίπτωση στην

ονομική κσιοσιαση η λειτουργία της εταρείος
5 ι Δεν υπαοχουν «τπ iwv περιουσιακών στοιχείων εμπράγματο βάρη 
8|0> βασικές λογνοίικές αοχές που ακολουθήθηκα. εχναο. δεςμίοντες 
που τηρήθηκαν για ιπν κατάρτηση του ισολογισμού υ* 31 12 2002

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΠΓΓΜΡίΟΥ
ΒΥΡΟΝΑΣ ΕΥΑΓ ΣΕΡΙΦΗΣ

ΑΔΤ Λ 255002
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Lucre· rtyx ενερτα cO ·ΠίΠ*Γΐ

A. KVKAOOOOYI EH Η ΗΤΚ0
Inftun 

I AratoBS 
ffe^CRS
Mace fb:£<i yeaiefcAfs citcimass
Arcs tror&g

B ΧίΐύΓ/COCC
H Aor-r.c

Lucre- iitvc: y.txiz ar-rs-i ι: t h-U -i

E. KTAU1UDI .Viiuma E HWHTBDY
rwcormctt gurwicof &γ<&£

>1 12 2(03 ?1 12 2002
L Anrggrtc Amn a:it αβακτιικογ Arreggr my a;ul

1 2i 745 316.58 J IT 775.05 si 1-7^107 2iEM.2ll.32 6503373-65

51 691.202.59 «237941.54 12.406.261.45 51.673.70529 35.469.2ΐαΐ1 15.2MA85.IB 
32.722.951CO 16 Γ35 437.72 16237 520.37 32.7fe745.75 1i753.9iE.-g 18.952i11.B7 
E44f 7 lAljfl ~55 77s sJvjA 73^IVJPT5/ ?('ά745/'^ ΤΛ^ΠΓΪΟ 1415? OTTA

18.951.19759 23.0(8.628.(9

163.626 4*1.30 1747S7.12o.05
&■ 972.91 (62 766 52 U9 688972.91 17391S 163.14

65508 25646 2 31264 727.86 59 0*323*9.99 232 957333.13
9573439.15 12.997.977.ei

1171S.504.96 R 693.9i7.63

7.567.635.82

H/122003

44 155 320.00 
65 393.551.60

479.551.63 
9.933 252,50 

-4653 192.94 
-4 674713.63

31.122002

44.155.32(300
953S0.651.SO

479.651.53 
15.526.Ki90 

-1i749451,54 
14030 125.48

130 628.059.76 145 832 351.27
I iM? J174$2

1W377i54.03 95377 83901

49779.036,52 
51 635.759.2? 

101415 7* 7J

59285.507.50 
92761 21920

205.753.559.77 221424.55171
7254.23 9191.00

A. IftJA KFIiAMIA
I fe>rb: lfe:»£

<10)353 9(0 paws ext·,44bji:
I U:p:o3 -ye a δ:« pmux .ns a cp®
II ώ:ρ:ο3 CAJuurqtpj.ir:

OMpr^neas amO.ca.'/
f»1 Απήψοχοιοχϊκ
V J/nritprcKvso 
A imxiKprcvfyeJinpci:·

Σλοχ Din ι rye-ί Jin

Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ί EEQ1A 
Γ. Y0DXPEQ2E
I I.Va:cn:cr:tq»3 -nopaxas 
I Eptxrpe&ajjci .n:«t^J3:· 
l ι'ηΓΒ .π:οβΜ»κ 
3 t>®KE VI (JpartpW JKSSJJECX 

Zaux fro.rpc&Bjpn iJ:«a>s^TI 
ZiAotd jfcSKanuvlIIrlli 

A. MET/KOI ΛΟΓ.ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 
fETIKC'IlTCsV) flL9HTKOf Λ t6tf »Λ

ίηι»ι:«τκ7"
l.lferacmi ntcicio 1/1-31/12/2C03ε/wavεπενδυοεα os παγια eweea rocc». ευ&ώ3291 66S.41
2. Για in σύνηίη ins rtc^iotKm Konctoms ακολχιβίθικαν a ifes taywtKis ants nx εραεμεοε n 

stacGoyio n avnin :ury αιχνομεών καοπάκον m 31/(2/2002
3. En tuu yrre&iM rai rqoiw; ns rtaraas totrvey\ca|0 reramptetrae cious euo:j 6217168,02 nws 

εξα^αΐοη usv parMmxEtcptA' δαιβω; tm
4. To anacxo-taiipE’.a ncccurmx σ;εεχεan ot 634 atepa
5. At·; uncencev Εηδκΰ ή ure» Ciaitnao fiiojcras ns t;aictio> ro9an rai ancqoasts fitroearcov n 

δαπηοκύν opfoxen mu va cwuv snrr.u>:m am arcuopim κσηαατη rai terxucyia ns. ■
6. H :είευ;οα oi.'Towacpc^n tm cfcas air; Arwnauv :ns Etaceas qut nv 31/12/2COQ σύμι|ω;ο με os 

δακ^εα Du M 2066/1992
7.1 to ίον'ίρύ *ΙυμμεχηΕ5 κα a-m parocnajfejpts ωημαιοοκοχμκΕϊ anar.nctis* rrars^a;o.r.ai 

a) η οήα «ηθ£ω$ tuco 9.61435^06 Maxtor f.oiotrs'; εσσ/μίνω; oio X.A. vmοπίων n 
χοημσϋοαιοιαη ai»a m 31/12/2003 αιψύνη o;o rwi» ;ων suco 5.922 196,54. Η ζημα rwu 
ncaruus ar>3 tnv ατοίμηοι ty; 31/12/2033 ?υ:ω 3.692.17Z52 δεν Επβαχνε to σχποΐίσμαια -jis 
πεο»5(Χ. ariia ιχμ^ορσιηκε areu&aas με ter; ^ιγαοιαφύ um άϋ; rEi|Qioar; ‘Ancfepo-.ira 
Κει|οϊ3>3*. β)μ3ε»χτ/με\ο.·<ποΧΑ. tiias rtnaturs ευςω 22 6S3.135.24 a codes αη3θμτ&>:σ.· otn; 
alja rtncEos :c«.v Αν η αΓ»3ΰμηση γ«ύ:α; enn tymm alja (xtu/; xm ediku;;. με βοχι os csesorss 
δακίεΒ du KN 2190200a n?c«:uns Oojoca υηοτμπ3Π5ευαω3 W 1.357,38 nanx

8. H Ouio itcu nxEru* are» tnv nsrrron ιχμ^ο»^.· nxD ευρώ 3 332 465.15α;μ|πφσΐΓ*:Ε antuGeas 
(δεν ιμίΟΛΟΟίΓε ota anourtepata ntac6x ι με ux rcr/asDJpi tur; ώω; rEfoiaav ‘Δπεβ-μαα» a 
«iOla«‘

9. ίεΉυΐαα auEnsn tou Mnaxinx Κεραία<x με ratagoiln pipnitor: Me are»paon tns rcvwis 
Lxukicecos :ω; μεχ>χχ tnr; 26.5/19?? αϋίηΟηκε x MedmcO KOfdflan tm ttacaos roto ευρώ 
9640.49890. Η αύΕτυη outn εγκοΕτικε με tn; K2'S354»'?B-99 ampaon to. Ymxcraou Avana-i/is 
ra tn; are» 26»8/1S99 aniioin *xu Δ.Ι du XA rai παοιηηθπκ με utv 30Π1/1999 amaacn du 
Δ.Ι. tm r.ooaas Η περοδοε a>:ncm tec &rau»pa)os e« ocraGe are» 13/10*1999 tins rai 1^11/59 
rai a 21900.000 «a rows cwqjooarEs pmas EiLfwSnoav ate XA tn; 16/12/1999 Am -.nvsrfoon 
ανιίηβηκον oimoAiko ευρώ 77 123 991,20 :a ε^οδο 'Jis awt4poo trCocns euoo 362.794,26 
raio^nra; ano 'Jivrjupaa.

10. Av*Bucn nuicrtoj tpycpitor nta ΠΑΚΟΔ-83 
ΧΟΜΔΒΚΟ ΕΚΠ3ΠΟ hPY & ΠΕΡ6Ι0ΠΛΠΜΟΥ 
A1AHKO EIADORO ΗΎ & Α£<Π ΙΥΐΚ & Ι4ΗΧΑ1ΏΜ fFAatlOY 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΎ&/ΌΠΟΥ ΕΚ3ΠΛΕΜ0Υ EWfOcOWCHE 
ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΛΟΓΕΜΚΟΥ 
δ ΠΡΟ Μ ΛΟΠΣΚΠΚΟΥ
Α\»\ΕΣ ΔΡΑΓΤΗΡ10ΤΗΤΕΣ ΣΥΠΑοΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ Π»\ΗΡ0αΟΠΚΗ 
ΑΝΑΠΑΡΑΓΟΓΗ ΠΡΟΕΓΤΕΓΡΔ/νίΙΑΕΝΟΝ ΜΕΣΟΝ Π»\ΗΡΟοΟΡΚΗΣ 
ΣΥΝΤΗΡΚΕΗ δ ΕΠΕΚΕΥΗ ΜΗΧΔΜΟΝ ΓΡΑφΛΟΠΣΤ ΜΗΧΑΝ0Ν 
& ΕΚ)Πι\ΕΓ.Κ3Υ TW-ΡθΡ.
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΜ0Ν ΠΑαΕΙΟΥ______________________

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 
31 ns ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ · 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003)

UnollMUJAriEKMEW/ITUiir 31122)03 21/12200!
KUfts©(ajjMHi/rc:S 145.1/4 //l.fcfc /1/5ΛΎ/4.ΛΙ
Via torarubaa/ 114.fCf.7R.ef 169.3»,1M
Vitcarirtrum ■ici'-: ocj-Dfrt.aj.· •oswyJbius dsjwia.ft
Hrtee WlotaiatextcTtCEis 1 284.26234 12033C0.81

Litfto mbiuta d91!Jie(.W
Via ’ ϋ:5οί :vwsnr.tiYE 31(7.22136 2.9991-26,78

2 5:δο ©-jiciD ao-bh 1383 Ki.77 2 117.590.38
} *c5d a π<χ·ί<ι innate 23 716 439106 30.2f6.7S7.f9 16084.036,95 23201B24.il

Vs »n απχΛο t-6^ EXURrfarSU: 1.550921.10 263 5 3 263 45
ftee :<;mn:i:wi«:sc6c 2.175 025,97 1055671,60
Vi a Xxonn: *c tb! c 9,169013.40 inmi.n iisnmw-tMiiZaM

:*:ΐ'·:.οιι -5.W3<fc$,J3 15 73/496.53
“fee AntstiOECic-t-cfi' 2 787 605.56 287171639
Via- A6:i»itcf(Kiun 2,271 076,13 5(6 529.53 4432210.61 -f 501 IS2.22
l'|Or >d s titoai rca'-^a: is -:-ccZ· 4.5k 535,60 14172 303.31
Via LK(vav2:T.\Tifjixr:Ji 11 033 952.56 6749-4653
Vi a· 3 ex ctns evtAts fft ft c. «ft an 10 685 774,13 -148177,83 6631670.70 -143.177.83
KAStfAATOaMATA'BtVEII iMmwqtpJi 4.6/4/lJ.bj OsiaiiiM

AOivn. 10 Ocipa.opiou 2904
ΟΠΓΟΤΛΓαΤΟΥΛΙ & 

ίΗΥΘΥΜΟΝ ΣϊΤιβΟΥΑΟΕ

Αθ X ΑΘΑΝΑΣΟΥΑΗΣ
ΑΛ Τ Ε. 136168

οακοποι,ικα ^τυοιτιτκ

ΕΥΣΤΡΑΤΙ0ΣΧ ΚΟΡΔΟΥΛΑΣ
ΑΔ Τ Σ 558597

ΟΑΝΠΠΓΟΙ/ΡΟΖΤΟΥΛΣ

Αβ. ΑΒΡΑΑΜ
ΑΛΤ X863859

0 ΠΡ0Ι W.BidE ΛΟΠΣΤ ΜϋΥ

ΔΗΜ. αΠΑΝΝΟησΤΑΟΕ
ΑΛΤ Η339937

•ΣΤΑΚ0Δ5Ι84Ι 
«ΣΤΔΚΟΔ 525.1) 
•ΣΤΑΚΟΔ 300.2)

ΊΤΔΚΟΔ 722 91 
•ΣΤΑΚΟΔ 726.0.» 
•ΣΤΔΚΟΔ223 ί·

33 714 419.42 
476.42049 

29 445 701.92

22 446644.19 
45827 13i64 
5 426 269.79

•ΣΤΑΚΟΔ 725 Οι 
•ΣΤΑΚΟΔ 300 11

1 7D176533 
79 362,63

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΙΑΗΧήΥ ΠΡΚΟΤΠγ FAffKTH
Πif£> V: ^QimuL; luuiojtlQ ms Aril·, uns Luiu. 2 'ALT Li ABLE. Ζ·.·3ΐηιι au/ nilnapoauns o Liuighaim'

Δενεα/ηύ^ιε tee εόεγχο nou ΠΜβιίΕΠΓ.αι ore. *js διτΑ&κ tau acEca. 5 αχ Γ1Δ. 350156$. omus xco:r>3n0n« με d apGco ίΰ αχ N253I/1997. ερα^μύCocas. a:a ndaaa t»sr; an~'i ra κανθ;ω; 
E/^wirfts rttx oceixOa x Σιψα Οακωαι/; Edtyκότ fvjfmui, x t^ror^ δ»5κοΑΕ5 r»x tpimpt rawiinYts, για να διαπυοω^υμε 6a 01 χωαοο ewanorts oirrrw^ns raiaaoEts ire αοχμηι 
Etaisaas ’ALTEC ABEE Ιυ<ηημσϊο; nincojccims raiEnrowuvur;' r>3u raA^nDuv tnv ikooSdare» 1 lassxapau 2003με»:ι 31 ΔεΓεμβοου 2(XB 6c.· mptsaou·; aseeoptiEsn napailEiyesnx soεπηεεαμχ·; 
(xenuCun χνπεαοιχτηιηδιχθριχηκα tv; c<ra;cpim0Ecn tns rxoaas. rdBos rai x αοχχαμαχ nou E^assCcetoKE aoss Itaniaaa du eiY?/xx auax ίαβαμε ra yvsen xu ria/mra ancdc^cpou 
ex· ityaJur; xm ufnrata^oej'.· tm Γ.αιοβικ T«9nrav O'Ji iiaEtun μα$ to β£ία κα odco a rax χ:ηαε η ειαιχα κα μ® Cednra; a awa/rats ya xv εΐεγχ-α ndnrojcciEs και Επε^γ/noEis mx αιχοφε H 
naipia ε»|ααμ>3ε cc0a x Γευκύ ;V3y»o*jo6 Σ*δο Δεν 'jcncoonOnri η ι^βαδκ ana^a»ins a «ten με tnv αΊσιοκπ πεεηγούμενη ittcic6o ra d rectos π acorns rtoccdicocairx αυμ^ω;α με os 
ηα»δεγμε;Ε5 a:xis 4(^ΐφχ ax wia.ixs Are» tee rracanao s t-yxe μαι nccoxua; :a ttm 1) Σχ καώ. ii nx 'Κτ/Ζαμχ ‘ L μμει«Ε5 και ίαικε μοχαχι^εαμϋ »3ημαια3κα.φκΕ5 cnorjiccs" ncox ευεω 
23.913 λ<\ ηΕαή^α;ον:αι ra [i:cm α;ω;υμω; «taetiuw α) ει coy μένω; cd ΧΑ ηααού ευρώ 2 922 χιί 01 cross αΐΏομη^τκα; με βατή *χν Ν 2193/1920 κα η ίημια fie*, reran, μ eloj 3 692 χή 
μΓ.αψεα6ηκε areuGnas rai «1 μεαω tur; anosiltcpotu/; xenons as μβωαη auv Ihce Κεψαιίαω; Ά (Y ΑτεθεμαΟΓα r^;aiar3‘ β) μι 9θα/με\εχ· ex XA rnocc ευ w 2 2 333 nx είεγχαηαι ana 
Ojrctas Eif/rtts/ia/KTJsa coats αη3θμη6τ>:αν <nn; c^artncEOS dus H tewaoen rtr/iTjm ιήα autovxv 31/12/2003 avai μκα6:εαη κσχ tuco 6042 χιί με aiwima :αίδο Γε^οίαιο ·;α ova u»nxra 
α.ίημ£να raoarroc. tcDt> 3042 χή nienco 2) H t:aiwa βα.χΰ3με\·η oxn H2992/2C02 a&co2 anoi(xra laxeo/zofa ·μεα>χε$ ειΐΜγμ?;ΐ5σ.οΧΑ.)και n6o|cca ncu rx>3tru|( •.8sorn>nM3u tuou429
»rt μείομοθνε arrtu6a® es autnen ‘.or; fccefepaitoo; ΆΓ/AneG^jaara Ksjoi3r3 3) Ηφμα rou ιτοεη,υε am tnvnsron <7υμμε·.0Μι/; ιτ-αού ευοω 3 332χιί μεΐορεο^ηίε απευθα® κα6» μκ»ΐύ>; 
Arcxtcpaai/; xenens ota Wo Κεμαίαο 'AT/Ancfiipxira Κεραίοα* 4) Για :nv raiuin n^a;ns yxi® ano mv etuotenanm tn»3;aije. af&rxv rai a ra0wηεαικτη amtoOBaevauuailKOO idocu ευεω 
1.903 »ί rtEontx η itacea εχει «ημαιαει ηούβίευη nwoi elou 869 χιί. fro tnv 6>ijcoo ευεω 1031 nrt δ?; εχει «ημσ.εθ3 ηοοβιίειη as Batos :ω; anosYteprur; tu>v αοττ^υμ·^ xcncto.· μ; 
(Χυεπεια to Wia Κε»)αι1αα w bsoi ixnocra αυ1τμε·;α 9 Kata tn; xpnen 2001 και μεχει «melius du naa»vxs iwaxonatou εηβιίΓΕτν,ε oaiv ttoraao η:οοομο ano tn; ΔΟΥ ΦΑΒ! ΔΕηκχ nooou ευεω 
1421 xri 0 Kata :n «orron 2033 a <τυγο*υ09αεε Etaciits Sy5.\arc· 4E ra UnisoftAF Gcccur;tas60 εμππατο; c:r, δ»3^νεε αχ αεθειχ 37 ax N2674/2033 απεκύΜασ.· x Cnua nooou ευ»^ 361 χιί και 
Eton 990 Mil twiCDwa. rax πεακυυε are» xv αηοιμηοη ομαβααν κει|αή3ω; a© ftr/asojfe» αχ Gstcrynoroij Β ’FipCo ΕγκαιαοχοεοΓ α;ι so επβροώηυν w αηοιείεαμαια ns xenotos Η σ;υηεεω 
ζημα Go αηχτβεαΒ at rr;tt xsneos Τα αποχιΗφοχ tns παεουΛη xonenus ειτιβαειηβΊΓο; με ηοοαευεω 76 Mil και ευοω (96 χή. ο;οοοκα rnx σ;α4εγχ·; ex; asextato <τμα To a;ate»c£c<rx unoioro 
ην 31/12/2033 ns δ%ι® Qutm a;tcxtta αε ευεω 770 χιί με ιχνεπεια :α ιί<α rt;oia»3 so tiso αυίημνα καη χ xamc^ao μεοχ o»dw ευρώ 270 χιί 7) Η Etauaa βοόώμνπ atn; ο:ι6μ 205/1983 
y;i4>a56tnm ns οιίεμίε;» xj: flcpro; Συφούίω; Δc<m3εωs και ate aeGeo 10 du v 2238/1994,6ts· αχημααίο, nivc». ποοβάε»η για ancOip ωϊΐ rpaamKOO Λογο εΙρδά. are» nv unrraaa. Αν η 
Etactio με fsom χ fiatc^rs tan aeGox 42ε du K M 2190/20 «ημηκε π·χβ κ*n για ancinpccn tou ix%4cu αχ πεοοωηικα. tm Aoyto ε6ύ6<χ ana tn; urrraa a. an 0a ojscXi :av ato rrcao wav ευεω 
1S53 χιί ntoncx Η μη δε·Λεγιια ns nooBrtuns autre βχε os αηοιετίεαμα tn; μη επβαυ'λη toe αηοα/ιεαμαίΌ.· ns r^epssm rena-ω» μ- ευεω 57 μ4 πεαπα. κα χ »6<α κεραίαια ·;α tyfajceetai 
αίημενο ran d πόα» tm avcdims ttooBituns tuco 1.553 Μί ntprcu 8ft H Eiaecia fe; έχει ειίε^β am as poMdovuis aexts yia os moPoes 2001 2(333 raw σι/;επεο οι ijcooiayirss uncorasetis ns
tej txav rataetB acroorts Με βατή ta; ειΐεγχο rnx δευεεγηαφε, διαηιηωοαμε 6a 01 σ/οχεω οκιχαμκε5 Katootoota recKurecuv tre» w βιβήα και atcona ns ttactias rai ορχ ίη;βουν υηχιπ a 
ηχσ;αι|Εθθμ?;ε5 naoatnor>3Er> μα$, καΕω$ και α ηαΜί&μενει are» tn; f.aisaa cnpsrsecs. fe; neptoouv αιχχρβαο h nepaMyas nx so tnresoiii/; auartiuis m εμ;οηίομ?;π reoixaran διο^εωοη 
και ciraucvJtn Geer tm Etaeam. rata nv 3fn Δεημβοχ 2003 n^urs ra :a αηοιείεεμαη ns trtce»£c<. nix trtnU tn; Γμεοομηνα atn βαοει xw exrjroe5rr.aUoe rnu ieM.au; κα xji deveteur; αοκω; 
και μ06δω; nx ε»|αομίαι n Etaroaa, a onats ocuv ysti ’^sira ra»fertEs ra δενδο^αουν am εκΑνΐί mx εραεμίαβίΓα; env twoeown πεοοδο ns ηχη/αμενΜ Morions Encnpasrni6a to π ox·; 
noDitanoro εκόδεαοιγιο dus cecmxs αχ αεΕοιχ 90 :cu N2531/1S97 rai δεν υκοκοβκπύ x matcnamix ax taorco είεγκαυ, nx anatatai are» os Ciawists ax afGca 37 ax ro6.H.2190*1920 ’ ma 
Qyjfx\xx EtaiDtitte' Για © Χγο auD ε;6εχεεα οεκμενο rcr;6uria au; aiwicw aventeur; arceeprur; Kanjwa&o; so nx>3i>nain/; 6ra|coss am εκ.Βνα tu/; εα>αιαι οκαομκΐι/; ranetaxu/;. nou 0a 
ίημαίϊεi^tXv μοί; με © Γθ:α;α·ίίΛ»μ9;ο ftotcron-jre ;tx tarora ειίεγχου

AGno XiUtipouqjou 2004
0 CfKOTOI Ε/ιΕΓΚΜ ACflEM

■ ΊΐκηνιΐΜτχπκτκη at

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΤΣ0ΥΛΗΣ
ΔΙΛΣ0ΕΛ 14031 

B.K.R. ΠΡΟΤΥΠ3Σ E;'£fKTKH AE 
A/iEiAPTHIO ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ Β K R NTERMAT1CWAL

■ ΠΟΧΟΣ AT *2 102724090·
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ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ INFOQUEST Α.Ε.Β.Ε ΣΤΙΣ31/12/2001

fjjf info-quest
INFO GUEST A£B£ Nf>0 ΚϋΥΕΙΤ ANQOTMOX ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΝ ΥίΚΛΟΓΙΠΜ. ΣΥΙΤΗΗΑΤ 
ΕΓΙΚΟΕΚΩΚΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΗΟΕΡΕΙΙΧΠΗ (COMPUTERS. PERIPHERALS AND COMMUMCATONSl AP.MA.E: SI1*W&3&02 
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣHr* ΛΕΚΕΜΒΡΡΥ MOl - Περοδος 1R Ι)\9ίθ{*3ϋ 2001-31Γ) 3)01 ΙΓΟΣΑ ΣΕ ETPQ)
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ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ MFOQUEST Α.Ε.Β.Ε ΣΤΙΣ 31/12/2002
»ΓΟ QLXST ΑΧ Ο ΚΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ* ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΉΛΕΠΙΚΟΙΝΟΝΙΟΧ 

ΙΙΟ.ΛΟΓΙΣΜΟΙ 2 lap ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002 16q Εuitpucq Χ#Β|Μ, |lq luvooapiMi 2002 3 lq AcntpPpion 2002) ΑΡ.Μ.Λ.Ε. : 5419/06/8/86/02 IΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΟ)
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3ΙΜ55ΛΒ ΙΜ«ηη>ΜΜ|Ι·| ar.4*4|...
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3.542033 25

70IJ3IU1 5»

05003 554.03 

6jna.Ti3.«.

i:.m: ΓΛίΐΛΐΐκΐΐΣ ftiMiCNoi tatPrunKOV

3 X^ONiatl IvptMMfla. if

304.3 14.313 13 ft WHO ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΟΗΓΙΚΟΥ (Α-».Γ-* 205 211,763 .80
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 7ΑΣΚΟΣ ΠΙΕΤΟΤΙΚΟΙ

■λΐ,536000.46 3.RmiHUllapHwtl3 f|7.««wi i.u .μι,., niw. ikwUiuv 
^^1^35574 * J.llBUlΛ/αμΜ ιι^υς

2073113.10

IsMitiajoctc 1)11 .(Ix'ilbnci im iii/hb a ^ ι.ηιμ'ι iqy u$u; '‘·»> inuvi|lu» ί-μι» 11 . 31/13/.ΟύΟ μο (Kuril la, fii:ixi{riy .no N iOu/ IW2
.Viw'Uuiq urn IouJki ll|i/ri>iitf ΙΙ5.Αήιι.'κ) ETA 10 15 »„W C.·*'Anna ao-.ιή qJbMUpy*»:» υηολομιίΜιν «10 liririjiy.oij.fiM ιιλΐ|ΐ··Γ·;ιΐΑή<'

ΣΤΑΚΟΛ ·£ΐ.Μ*'Χο»6ρ«^κμιΚ4*·>|ημ··Μύν «6 ll«MlAa<qan0 μηριού'
εΤΑΚΟΛ •Sl.63»,Xm6(«*,i νμιν’, ao iilliw ,ιιχο,ΐ||ιι·υι no βι^κίμιμοι· οι q ρηιμιμκιόη. in Ι|ΐηάμ·ο run Iqv 
ΣΤΛΚΟΛ ·ό2 4Α.-ΑΛλ. iiunau tpnipta «* tifiwu iqai «1 «.no. nip. .in'
ETAKQA «64.20*‘TqfcnmuiMMtig'
εΤΛΚΟΛ *fi3Ch'li«U|iif«| wo imnu2| u«n»w tvup.>j. Ju-yiKiKur |iqxuw>v «in it/λibupou ι Aqi··»·.» nu <

2Soyl5/J08 8b 
230.7&0.76ΕΜ 

2JAEM3.06 
11,411.80 

3J2AI.000.82

.1/7. ι Λ*1 ι-Γ, .1 > ϋΧι I. |K 6>V»| Λ11 u*; 20/12/2001 4 1 <ilq*6> iit!:fy,un,i.i:r.q:·. Λύζρνι Miiiocuuni ki>|tlhii:>u μ>- >ιι<ΰ<11| |u ίμιμύν ,u 11 :u 1111 Γ·ΒΗι»|Η';.υι I, ■ ■ in 11: i|, αΐΐΓΤα^Τιΐ^^^Τ iif. 1 χιιμιύις 
»■ una, UMtKaftAl i.myiArii. ούμ|ΐτ«ι μ»· ■»,- ιβχιλβκκ; ι*« ΓΑ ινι»μνΐιηηιι iq$ 27/6/3000 Kib ii|j 22/6/2001. F.i/ajftpbir SO2720 «ϋς IKbar/ς abb uuiiAtiqbiw κι«·ιΙιηι<ΜκιΙ>«ι'ι»' I 476,333,82
niMbiki ΐ|ιΐ|ΐημι>··/Ι|·Μ·νιύ; leuAiwpfVanu 3X11 «1» n,«.iiM4r|up> (luiniqi«iuitui^4u6MM|iiu. >χ|>|υ·η >11 .qv'in.p* a: 1··; in*· 22/6/3031 Γ.Ε To Λ.Ε MJ X A A. i»i| nun Ιίμίικιή luu llf{ 24/ 1/2002 
vtaaq.v iqviv.iiyU|<| iiji.«,-r*iii|»in»nvim| UM aivn pl.oou H in-n· |iin3ii . i:»i,u»»n; 1u. A1.il μι .11:1 X Λ7. 1 117/ η liMuqinu idjj2

1) U<I i(./« niku mini nufluui; Ixxaj/ |6 .Ibn. ill. >v 14444.4.166: **■ |Ι' 7·ιμ'μ\ ιΜνΗλ^Κχιιτ.ι; »' 2ΧΙ4β.ΚΜ2>6 tuxumtuuif; kisfi .iuuii. iuj iquffbrpw «u> qiu >6«||ΐαικιιιμν4κύ· ιιαμνιύ· mo qi .ui.iioimi urn u|><i
7 IA i6>i|(Kiq iM It.nuitf ΣιμΑιλκακ umiuuOcuv rr^ 20/12/JJXlj ua 22/06/2001 i|Vbu(VKi ικιίΜίμΑ ιΟιις muor/i; αη> Ui X A A. IUX16 C IS 2G0 636.01 U4imiu i|>|uv^i54· ninq.-.nu. lurrfiian Kiwidiiiw 
<v SupnA«ri*Krt| 6»2jflq. η tunpthl A.B.H.E.* »n»»uo«i|tA' iqvi ii6t*-«iVJCSI WKELKSK ANUMTMiA. ΕΤΑΙΡΕΙΑ VnAIUUlUAHUNIAUiK ΥΙΗΙΡΕΧΗΜΤ. Oaupi uiu’i up αηύρκ») u< Λ.η.«|,·6ο. U.,#mA»v

ιο»Γόιι ι abf.no* I» q|6p i.iqwii Ι6/01/ΛΟ2, μ· (ii'biq uglimu2(7i$ urn H.2166/ 1033 KM q|3>· |upin ,11 .in«qpm. |> ,j 11·. .Il l) 1 2002. Cl iNulini ικκκΒίΙΜαΐΗΐμΐΗ; i-/«|>WqKt )U .qv vn <«ιιΐ·μ K2-bW2 4Μήρ··| I,* U,.i6*q ΛΧ6(.ο. »4» «ι miii.aqttqiu 1 · Uqn... Λ ,Λιιμη. Kubp-ιύι ui*j 3I/S/.O02 kn.niuXnin ui Kn«C4i3Uti iqi; rcJUnificq; qqiu{ Brvviaw .x/pqJuqio .u 111 imaxinib· iqi; iu· .« ρ·.ιμι·Λ|,
7) £b> JbpUfacni»’· .XtaiV.a'P·· u*aAqCVianiB 6111 q rijti iiqai 6630.014217 |u(mi Kiqeiu; lb»*· 3l.0J1M68.0O -11.· I'A qq uib>li|U|iM0,' 114*. 43.26A 334.0J( μιιοηίνtaXlkAi<i^iv«wu|U^vh>WKU^. 

q aiuia qiiy* am iwIrMaioamii  ̂mo ^aHam uil/y ux II ικηριίη UUU|. μι faauay.m/· uniqaq. 11Λ μ» <κ 6··Γι·κοίι· nwAiiMiiJ. mu6'| |uAq iqt; ΕιΜκήιΜι^ ivtjtirinit ηρΜ/ις
B6o DtKMXOtiar in«K$aitDi| qi; lou .ml v «.ciqou. iii,·.uu|C a*.quitiri>kii; 14 up Kim faiu»xmi| lauopx :n .:·ι·ι1) λΐ· i i.yo a^.uii '· ιι|·όιια'ι mnuiiii iub 6p>iul<i.,.qu<, .qy iuii|i aa. oo>4y 1» ttui/fajCksio 0n<B|>Aq iqy 1 uiqxiai 
ma nv.tlqau γ«ιι 2>ι ,·.ιμηυ. lua.io.lc. ,ιι.. un i.. imb6|K q i«4ft»«a| maInaauvlupuubbai, iq,· miauvw. iwKW.y a,u q cutiqi^q UK^qtiaUsur unu boy ιΛχι'ιμι-...iy ciuy bpaavuppipiw,'
It IKK) I^J£*I. IK imauniBHibiq un |j inxan lip, iqaiup, r.ilq* iny. lh&i ριια/ς lip; «<115 ciia/cny, ■) ixta νμική EipmiaO) ijpn luar umiuar. bnut; IfiKUllui <■■ ».’■ npuxqim'y lattwfiWy' amiia 111W1 ry up, 
muatviuy iajii\ nou ifcudu kitt/xo/u» aiui CaKuAw/i un6tu.ii. lau'ioi .:B DC tt|ai OQO 003 lap non krnu iqw laiaouq um «ομικύν non xiqaqribB up uWOixt. i| INTO QUEST <U E<Vi ut iJUk'y | Bluxiy 
»r, ικημίιης miur, km. vaTKaupOu;. m aqio on. io iquolanr iqy nuKaOu/muiq an uy (ηαμρκίκνς ιΒ» »>μ aUu ly. μκ u /«AXiAyq ιίμΒμο lAqpipVqfiq. Ut «ram hMui to un<Vf7· o{mnaxq ixwuqaq.
oju pi to» OtiC\*> U»1 fA'bxooi Ibj.vn.inn>' μη in mou b>« lUV'qiuViMnl nAniii/'ny (ηιημ»6ιό> 44- (kruq luuvuuipoq 7ai<au,«| U£ INPC3 QUEST inqina: «I |q«6i«|qi.l\l iiUq lb· «Ά.qq .lιι,ι.,ιήι:,o..
/•.in Kiv ιιηιιμΜΐ' *3' a ο'ir i iu .μβ ι.ι yvn 10 <·* CV> vvn'qi^i q mu i.-AEq μιμίη ιιΐιή iqvm/vliuiq iMiq

n Avaqnpp^'qmM mi.ki liq « »vq;a oy μη an auawaihij. ορ..ι/q au> ,υμ,όιμι μι to caiiaiM acoVlu i iqy alw pniy qapui;. ηιμβοηόκμις ιι)ιρν|η\ ■.«vaunooi'-iio («aaiiqiu^
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ INFOQUEST Α.Ε.Β.Ε ΣΤΙΣ
31/12/2002

■ n—J·.·, Mia («,ηιΜΡκ·»*

jtijwojij.tt

JS. |-ΜΙ#:·3Ζ I !/..><«νΛ,

a.RSejucjo ι1 c/ttiau·» wii|»|oiiiw^i«yiuoi<ia>>>iu
|IUfAq 11»rtUi·; i1.5»»ι»-·ΐ| «ίω

1 liu!a (U|»nawf

1 1<«ι™( (dWl 
J 1*1» w. w-iw.w.

, Κ«μ·τ.'·,>-ι·ιι

2J.OIO.W1J·»

12 JB7 *6 HJWJI

uuM iconuriuit enoiiUMn

lAHiUtl I«.1U2M(8

It Λ/tnrtA ΛΟΓΙΣΤ1ΙΓΙΟΥ

niTcrc·· lino tAtrxcY omaror ιαεγκιη λοτιιι»
Γϋος «*<·-« UttOtOA, ηκΑ'«·Λ*Κ£«αρί»»; •tKcOOJtSl ΛΜΥΙΤΜΙ· tUrKXWK ΚΛ ΟΚΜΗΧΑΜΚλΙ t tAIPtlA ΠΡ90ΝΤ0Ν KAl Ym^EXlCN 'lAUPOOCPIKf»! KAl IHAETI.'KOINQWQN·

UlyiAJt >K Koiaoraao; ιαβι»ς .a· ro Γμαψ«Λ «a «I» Koiooraa twow POu* r*;*,o,A»Kt>u^.c»; ».cO OLLSI A/JONTM» tl/ICWKI· KAl UIOMI-XAIJO- IIARA ΊΡΟ0Ν10Ν KAl YfttPUKIN
riAWOOCPHOtl KAl '-l*£;'IXC1.'IGKai» · μς iiup»iq xpqctu». nou tAott iqv 31q 4im|j0poj 2932. Ο ιλίιιος μος. ο»α TT,u ou ro* ano*x> *o3tμ: <u y> κΑ1ι»Η»θ|»ΐι·ι>. jioUrJuN row ipftKHo/» i<*· .Ηοαιαηιΐιμοκ.ν 1)1. LiJitxUI. cyut 
ο»μυι>,,<· οι m A-oicti* iu (j»ooii 37 iu K. N IIHIKC rtuju Αηχι̂ μ» Ei«umi> και ις iliyuU(AaAMii(< tic* ,μι,αμι umUi|U( μι 0aoq r< spiK kd ιούς uwM< cAiyareq$ nan huUKkAI io lM|ibOpKUrtaw Uia'u· Ao»mmi uanou 
1,101 mimwo μ: ■ < |!«κ>·ις αμ,,ις it», An0»t»< CA< »■.».»._,, TVKHuaay, TtSqpa· Jn Νοβ«ο(| μας ία £1 pit! uaKjiaijto was rqpqc: q ιηριη,α μας Aceqaa, a ανμςιαις ye km ιΐιγχα ftAqpc«af«( u> latUyipJca; iron (qpyaaiJC.Miiofxiacyappcat 
epea io tA»q,·χ> Γc»>o Ao*ici*o lyt&o 4c< teomam<*-t*iu <ι μιβοβος αβοςροκχ at twoq pc ιιμ ·ι»|»ολ»π »cqan >u ιο κοαιος οαρα»»>γμ «ο, iiptmjaiii ano ra ω,χιι.ί. ρρΛυ ·οοα&ορσ»ι·£ duusvwa μι »ς ΒαραΑιγμίιίςαΒίΐςΑογομ*^ 
iu iuihx·.; tnulqeitotqjt iq βυμιι»»*» »ou ΒΐμαχομΙ ,Μ ιης LiOtaiuK Aaftuett»; iu, A»a«qinc,j ou|4ku>,o« προς iq< Tamil] fcicq luviAccr) ra« μοομα·.·. μι ι,ςσγιιη,ς Οκο,αμυςΚακηιωις Ιο irpeoapiqpaiiifa«cq£cmi ι»ς πΑ»ιμοοας«ς 
no* n^cfVJMiu oho «γ» aopayoaoo ( ία* KOnw 43α mu Κ Ν. 2133 1920. ού q Ktncntaaq Tomou» Ρολ Ιγί, κπορωκι μι (iooq r ·ς «ιο,ψμς ΜΜΟοιιχχις ία» ια iqpcoutiaane iqv 11 apt. a |, |'.‘u ixw oi a»»t X». Απο κ>, ηαοατιαιω iAiy>o μας 
■μοιμαμαν ra itqt *> l*»-K foruuupiM.- ία» crcyiiiMOu f Ni l · Ι-μμιιαχις t»t οννΑιμί,ις tn<up«|ct», · Γ-111-2 ·1»μ»»ισ>ις οι λαηις irti<tp»iις.. Τ UI-δ · ηΓΑοιμι χαρ»rqpcιιυι iponoi <>■·.> ■ un Δ-lll· 1 ,ΜίΓοχις, ΒΐμΑομβΟ/ανκιι a) Holla 

ι»ρ·» 1.739 021 36 μιιαχι», α,ν» μμω, inpcu* iHftTypi»·» οι Χμτμκιιοιηρα ιοΜίμ,ο. «α I(w«ij>«a<i οημιςαΜ^ ηρΜιαικ ana iq* anoikJqao ιοαςμι βαοη Γς Ιιχοίςς "Κ naeayoaoae S ιο* αρ9οα» 43α ιου ΚΝ. 2190 1920 Η πραφΛίφ- 
ι-αμίΐκς ncuoiqp:K;ri( toot· I 759 200 90 ο·ο»ς aaioiqi ·οο»ννο*μΐ'»Γ χρ*ο\ βιν ρομμ/ΐ.ο·ι«ς Οα Ι·οιπι. μ οττοιιλιομαιο ιμ>3<υς. aA>c οοαο tooa, m 929 29 utracxo6«u βι ptMOn k>j «ρςυρ,αομο. iu> Au, aocku» ·ΑοοροΑΟντ)ΐα 

oncftoxiigtAiu/ £ιαια(4ΐ«< ιύμμ· u> κ uMluro lupu 1 US12ΠSI ptiavtoSq*! in, ιμκκι<ρϋ·ο. apaqurall ku lorapaoju iu, itu, MooJkau» ΛIV t rcnmo ordkaoiac ■ Ιορμχιο «Ζημις cso jaaupi βκμμιοιωι u> 
ypcaypapowi (Vi H a!u ·κ>ιο;ςί joo< AS 7Si 993.07 μι I Οχι·, α,ιχΛΟ» ttaptu* μ tiCrym.-i, o: Xoqp«;»Jipo n juju too pcyatonpq UM t«fM 29 301 283 an c iqv ιρίχοηοο aljo ΙΟυς. Οττιαςαμιη ■oaaooici απο ιαιςΜΜι ιοΜκιο,ς 

οοΑΜΟμαος ιούς (3(. 12 2001ο 3312002 q 11 12 2002).» anoci βυνα&άονια into Πο<οηο*ψ*ύ KAlyyou Ocaura· EAcyiiq /Pyoiq *1 Μαία U0<N»K lufui 2.302 124 40 μι ιοχι·» tu±MJpun iiopujm μ* ceinptruu oi XfqpakOiOOO qtMaoika 
μι yalu it oq iaro lupu 2 224000 one qv ipiuoo Ota ιοας Μις OKI) spusruaDt ιοας HAttn ·ροααακος οβλαςβμοας ιοας (31.12.2001). at aMa Ac, οιηοΟικ» u aeo llioicnciq mo EJUyxon Opujiu Ulyit] Aoyoiq A) l« at a iqw 

5049 f 14 47 μταχι·, οΑΑβΑίΠος β»ο»,*μτς ιιαμοις fo ιιμ o«o« yt, tit· tut ,ιχ avaoo«cjoiq a.-,jiKuoq ιμς ιιαιοιας μι αοβμο 7. Οι«υς aiaocpcn aaaiq cqptt^w auar] Ιος (tape ας Ac, iikvioj, atuqcit· CHayia tony ι«οιμι«| ιιμ,μίΓοχίΜ 
tuiui.uiyu 10 ΑΡμοίΜΟΑκ qpoori ei thoq It» ftCkm^wρι α, η οχ,ιμαβΰμΐι ο «οαί*ιιμ· .«Μμ οαις ιμα ιηοοι,χ q 0ρ <ιο *» utJtq ιιίιιχομ; ,cw (qpi·, ιαΜίην ill» · tuaeoooq iq< ιπι«Α4ααας α,ιβς 2) Οπ»ιςα,αμΟο)'<» oin oqptMOO *ις 
titqxD.- μι ορβμο Α οιο Αοναραμμο »ou nipyijiu· IM · Aon a tlyiCa ιμιακ»τοβιι»ς· ·ιο*4ΐ0ανα»κ» · α» i l.ola r αμίΜ». -μ loyoiuuw α·α·θσ£Ιία·|ς α1»ας lupu 2 014 408. W Airo io qoos a»i0 luplu 1614.400 πιρπουβα(Β(χ·ι. u'2 iq vnpi 

μας. «α ι,χαν ftpu,u to tmaiatatima ιος ημ»ι«οιΛΗ«ικ ιρ οι.ς Τα ακοκΑίαμοτα ιικιριμιμς m4lapy,6qKiiv μ< αικκιβοοίς rtu, ctolu», ojiuv rraaiM mpu 447 493.44 An cm ια arruuAioja-a ιμς xpqatoK iripu»,ft >ia, pc anoaptata; 
βμ,α.νΐαγμαι»ι'κ A*jp2pcu; noeou tHpw 42.292 46 ooaou i»«t pngcpeneiw nuitewUyipcoptei npoo/eapevo yp^oq ffpouiptnuwaMdfcaiu c: ιμςιρνχιςια ιραρμονο n>; αιορΜμς iouc Yaajpyou iuv Ο·ο«ομ·<·»< μι ιμΕμ,
1112072'It 33X91 ΟΟΙ2’ΠοΑ. 12940 12 2093. 3) Οι «οροΑομιΑς uaoypcwoc  ̂»χ ιιομις Bcv ijo·» οριαρμοικΜίθι·. crruAq οια SaQl.u urs Ιχιι Ami pencil ροραλοριΡς (1ινγος μιχρι u> Ip ipoq 1999 Καια rq y,uipq μας a anutlptu Οκοιομ»1ς 

Kcnojiaeii.' c, οηβΜς apouwioa, uao ra fifla ,αβκκιΐ,α »χ ιιαρ<ιθς. mtimp«<ft// μοΤιμι io npcoapoiua no «γ, Ktnaoraao Tamiu· Pouw. mou IqodxK uaoaq ei iropoattiu raparqpqau; μας iqv mpucoii Au7Ku>q ωι iqi o»paiaa»q 
Qcaq μς ιιαρυας usa iqr 31o Aiupppu, 2002. iu tmouliopaia κ>ς χμςαιιος nou t>oAi ojwi μν qptpapqvu μ» ης ΤομαΜς Ροις an ο ιις ApmiqiMiv^ ιος nopco; yu iq iptpni auiq. ραοιιιςμ, οχιικω, ftcnottu», nou C|HXI, no Aopatuu, 

qqu, Μοκαις lyo» yiii» yiiu κμοαΒικιις m* At# AapipM uno tul/ις non q ciapeu ιραρροοι orq. npoi|vjM.i<vq xcupiq.

Affqva. 4 Λ-faJiu. 2003 

Ο Ορ»«ος Olcyuq; Aoyuiqt

ΧΛΡΛΛΑΙ/ΓΟΧ 40K iENOi 
AM 101.4. 11661 

1.0 A ac.
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Info-Quest Α.Ε.Β.Ε.
WFO QVE6T ANONYMΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΝ KAJ ΥΠΚΡΕΕ10Ν 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ! ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΧΙΙΝΙβΝ
ΚΑΤΑΓΤΑΧΗ ΙΕΟΛΟΓΙΙΜΟΥ THE ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2003 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 AP.MJLE.: S419/06/B/B6/02 (ΠΟΣΑ !Ε ΕΥΡΟ|

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ INFOQUEST Α.Ε.Β.Ε ΣΤΙΣ 31/12/2003

Hum κλι ιό μι\τ ; llooa npaq/oinUMK 1IAUM11KQ Πο·ά κΑιιόμιντς Roai nponvoup»vqt
mauAon 31.1X08 lupiuio·.· 31.12312 iuau>5ou 81.12.03 mpteoow 31.12.02

n*r» Εκμ^μικι»
IS.776.808J1 

104.400. iftf 06
32.629 72000 
66 789 308.1382 276.3482Λ Αιχ£*,»ηι» A lim. i Ιο,/μα ιΙκινη·,{ΐΙα»ι 05.605058.46

Metepv anacfVctu; μήμ 31.12.03 -26.727.604 J5 • 10 122.0J1J . Niior Ι ιτς|κ-ιοχι\· • I3 648 054.lt • 15.250 636.51
Χ.Γμ,κιο«ίςιωι Ι2ακμαημι>Λχι,ιις Aeusrcvi^ 47.050.316,04 4? 368.036.76 Αικκιΐκαμαια 1 kpu£au -0.4250602)7 -12.400.605.08
Xiwv npc|!liuin;μη mmiiqaii; -1.027 S3",IS OjXl Il(» )'JUr|T-x; &*ά|κμις 1 3J8 083AI 1.211.27348
Ani.-Itrpa-.il 20.814.603^ 21 50S.480A0 Ymxipivutiig Μ:ικμ:ιιι,:.»ι»,ιπ; 10.563016J8 57 762,27
lUiwj 64.332.621,02 50041.650^4 ymtpuxq KquuiqiOiqii; 187 412 50IJ6 171.070 304,42
A.T.B15 Ana-.ir/x «5 77.IOOM3AJ6 75362.266.43
XpiWffHp» «327.107,17 12*76.376.10
Mturv r;. tlruirv; ,vi rnxqiq.t ^ •8.526 021/It -3 542.035/25
AuBioqn Ι.409.'Λ8Α6 021.630A3
V::.qlir-ncui Αιραμια.-τμ. i ,·«μμ|·κ.ι.ι 0.028.026,10 *316 569.65 Μτκναι-.fcr. A/lflitjvxlUilqiiJxr'' 10.470 744.76 1 407 876A5
ϊυ.ίολο ΕΧΕΡηηικογ 813.328.982(16 299.231.762.60 ΣΥ60Λ0 ΠΛΟΗΓΙΚΟΥ 313.329 AS2.16 209J31.T62.60

ΛΟΓΑΡΙΑΕΜΟΙ rASEOS XPEOEYlHOl 43.2SS.946.28 67.C36.164.01 ΛΟΙ ΑΓΙΑΣΜΟΙ TAEEOS OUTOTIKO! 403288.846.28 6T.036.164.01

|χιίβΐ|Β «αιά I 1.353.146.1*(.-μαύιΕίς Ι|ΙΙ «$« Biicfii; uvMpM tsemiuv ιιπά t/l-31/12/03 ιΐι·ξ/8«·.ΚΓ mtaC 22.213.6JS.37 κ« ι,οζη rlfVuvr
2lE:ii It» f :ir!>w w» κιψί.π rxwiv ι/,μ.->,<. uih;i'i\iu<ζ \·μ*\ 13 130.000Λ0 yin c^»|0la) kii ςμο&α/ΚΗΒν <qg Cavrxrj
3|Γ« iq. «t: · .1,1 iri| KWavuiifu eiwniwm· okiX xiCrCv-Mav ai yvna nWr/pvi;pnaxi^kyi.tdui;αοσ.; cu :i 111:115 nvni ί£ιΐ{ μι auai;
I (To npacuirwa nauamaauXc\ q παφιΐα «pile <* 678 ά*αμα.
S/0i ηάαι^ μι»ηιςιιιίΓιικτι;ΰι|ι|.α»\- Γκνινέ«ι·ι·η ratlin-cqfntiliKq ;:urni>rj.rr v.' r.imr KX1UXXcvrq tq; iimpriil·;.
6)11 ill[imu <n»«iw-.-ifpyfq «η;ilpiKtuvlUCrvqi.//rp« <rp 31/12/2003 |z ftoaq ικ !.ιακ»^κ K 2065/1992

« livtl» Eppciin (ITulrpr k) :Ι7λΚύΑ *JtO 1·ΥίικκΐΒ:η) rAi npronuv tra. A i/r.tun· mi lent» i^aliqx» ιιΐΐ). o v,K,6
EIAEO.% * 518 4 »‘XcVL'vMc tpupu ηΙιημΜΚιη' m.4aitciu«iiifii^(xnuu i^dlenirj υκΙι^αίπΊΜΐ Ai;yic,iMu/'
ΪΓΤΑΧΙΛΥ *7ilf T«'XuO.Vnui rprapaa aMaM pqmnqpaunr γκιι jqx-orνκτ«α(amiaι ιπη ptiqiqxavn. αιοιμηάρια και ixqv nUryq r, 
ΙΠΑΙΧλΥ ·325. Ip'Anmno (μικ'^ΐυ rXnupκηκΰν tmcinf»-Tiuv. r«rp>,*£**i«rj t^xdtciKrj unaUyKttr/ και Απμμρκκχι'
ΧΤΑΚίΛΥ »S2S.6x‘Aiima0 .-μιν'γίο iql ιιικ· «νιν.ιχ. r'. r^xtlicf κγ,Υ 
CTAKCMV ·6Ι20ι7ΐ)ΙαηΗ:Μηη;'
LfAklW «7 l.t .1*·1κιιί:(Λ.«:η ,iq» ii*-Wii..'/ και ιΙ/ιΐιλ·ιτμ·:ύ y^ipriaii, ιηιμ-κμ1α)ΐ|!ίηΐ|κοκivn iiltiip.iiwvai.’iliqiain' 
L'lAlAW *721.0»Tk»p:cit' ΊΜ|;.ιιΑύν y*i ten ιιΐιικί ι^«-Αωμο ηΙφ·φφ*κή; |6»ι·.1νι·ιγ'
X'lAkUY «72i.0»‘Mlq :ι:·|ΐ:πί)' * ιμ£ι.-ηΕ2ν It CVii.lfc, Lsf, mik. ii kiK Itp.r,iq6tlil Aaytiqnrai μιΐ κ ’
ΧΓΑΙλλΥ *72S.(l*Tir»tqpqaq tan γιιιι:κιι:|' μτχιΐνύ// |>«μ·/.ιι, Ια/·χικ/ιγ ρτμοανύν κ« r$*tAicp»XJ :ιΐΓμ.Λ>.*:ικικ
ΠΑΚΑ <7Η .Oi'Aofqyni*

ti «daftiteiv /xi ii|V κιΐιάμικ*, ωι xuli/nim rrj; xpqirru,' 2002.

21.6*1 *44.44 
227.673.33143 

575868,01 
36b.A24.43 

27. 180.70 
50.698.303,64 

64*2342 
1.199 285,40 
3.374263.04 
6.053.076.66 

______ .3/yj-ll

Λ)Γ:ιΛ-κί(4!μ«υ »tOI,pr οΒι':»·>«Γ|Λ37 iq$20/12/2031 q nauen Bptypai:>m:«qi?< A«$qr, Mrt. cr*.i' Ιμι,αίακπ μι «auq'cAq ρτιμι-.ιί» prtd ana iknjprq Γακαιυμΰιμν ly-<11»:i1-qi^iiit.
HiB ιοικ;ι^ΐγ'μν>5 luVi ιαγ« ..UI.II Ομίΐχχι. <·Μ|·.«| μι ιις ιΐιια,άιχκ; ιιιν ΓΧ ιυιικίικι» iqj 27/6/2C03 Kill iq«; 22/6/2001. L*.V.iH|Katf 302.720 ·Λις |»:ii«î  mi nw:JtqOqKa« 
to ob-jki npq:np.«vii/Ib)»3«· ιν*ύς ιαιι Αικιρ,·.;.. π XK3I yxi irjv ιΐκπίημφή ρμηαιιΜυιι φαιι/ωι liinCKqioe. MpjiM μκ iqv αιύφκιη iq, mi 22/6/2001 ΓΧ ΤαΛΧ taj X A ixq umii^iabq >< 
ivqml ιηΐιηην  ̂npa;liiili|p(q(»incq mvwn« μιιαηχν II r|Ep:qiqvxi iioayqt^ i uv«.w μι l aniv lx a X A ήιαν q 21r Imunifiai 2002

9) £h 4. .I ικιΐηιαά; imx|!i'ixu; (XiuiY|Biaf«^6(i at iqcq/rj^iB) ιμμ>| Γ.ιπι'ιι*·.- msia|!iaq(i4>; ί 1.361.761/26 βιιαηιιιη,'ΙγΜ·1^"' και ι/αμμχτ/.-ν για χμή:Π| «μιιριιι.ιημι ικυν icu^riuv.
10) ΙΙ<Ηκ·ί|Μ|<.Β| Ιιινι.»:|ιμι-.ι:»5/ και xpr»|>>a(uviil| u.T/^iwwcr χ(Β|μηικπή(κκ> i-fiw mqvofxj κιίμχ.Λ;ιμοςcu|ifκαα |κ it^ 6κμ<4:>; ic»j XBC.

α μΟ* laii^^qJTS^S?^™
(ύΐνιι cuvnliul' I 473333.82 

«,5 24/1/200.

a ifrimniiiiuta

II) Mr im^acn, tu» Irani» ijrvrluVxiWiuv ρτιύκυν κς 20/12/2000 και 22/06/2091 p t 
12} InjiRVLiu· χμπο) 2003 q iinquin.u^iuc Ir.mi»u. Οινίμμμι iij Κι*·^!ιιχΐ5<mi ιιά/.ι i 

RTfiinrj «* ioui.f μι iqv n^aq/ba^cq Xfqt:q

Txircr >6*5 μπη*5 ιίικ'ι m X.A naacrjC 15.648 051,11 la anaia Γ,χ,ανίζριαι aeaipriata vm ώιιν o>,il>.ai»ri
ό |x ρχ^Βΐιύαικι^ιΐ'.ηιιΧηϊ; uu ΙΙΛ/44/2ΧΙ3,μ αχκιΐιι,η in rmx wpaBfn; uu ηαιϊ I J.
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W\if nnapi :«■ tm Zftfaitru* aab ng o&tain: :o*e,l|c«Mra IX A S60 19*5 «cot; :|·ν..·ι· «qPipct pt cpdfP#e W :«c M 25 jy 1997. f*of>».Oevtcc «ΗΐΜ·3·}»η iq'fu·' *“» t*r;irn«3|;
soo oKcgunAit cp *IA< l OCTililUX I \IKIUN .VOTCTUX rv; r*tr;rt»cf_· tmmaeu: χ·ρ arju*j\ti: ;»u vo MonsctMW^tr mi m ant'.tfu omutnu; OiiKMyut: Krwcwro: tq.· IvMt-t#·):
rcaifclp; «Ml f>C4 TST ΛΧϋΜΜΙΙ LMICOPIKII ΚΛΙ ΙΙΟΟΜΙΙΧΛΜΚΙΙ f TAIM'U ΙΠΛϊΝΐίίΧ ΚΛΙ ΥΙΠΒΤΙΙΟΝ ΙΙ\ΙΙΙΧ»:«ΚΙΕ ΚΛΙ ΤΙΐΥΖΙΙΚΟΤβΤΟΟΧ» ερρ cq. xr*k»i«> <ai> Oft lη
I<rtoo#mp 2101 ..i/p. cqr lli| Aicip0f*v* ΓΟΟΙ ΑΛ cipUjmn pv*r«r4‘<"- t| ESfomtcw ec* «α iEq#cdLv*n- mmiw; tip· Uftaunati, οια|·:>..ηΐ| coi :i|v <»un*pi*l| Rtoq tq; rcoipr.o; k*mc vim :« 
«rxaciAtapocaxov ΐ|κ·,ν.>:η m curst; lea:oprjlr^pr*«flicpp,. >(»;·,.' mc ,iwrtq cp»M^Mc«M>«>nstwy>utyuciW c·*» ffwntn tm icau?toocip«7tar. tq: f'.mftko: TOqn· «tqi tuMloi)pn: to^uim ια 
«fscij*»» uxi npqor qκα pn: «Οι#κ» ι« «Aw;*mi; '*o oev w;a> tutpWfU: oil ittlq-ijotv; sop ^qtqnow M i«u)><.. c(*hi toIn«4 .V^Mcik^ltfCM· to*•.ρ>«.·Μΐ|>|« qpMoia;«*irp*W
e; o/toq mi :i[. ..*.vrcr,)i| x|vti ^«v-'.q tv«· act to noc.c x^xrw.q: ifeoikiptttqu nqp>>#.o.j ci: e*·»' pnt: ppy»; mftym to· cttax·; An> ter Urfp μχ sj·ot*v»«w to ilA-' I It· *i*O|tos>„. t-» 
t:v/f.;qri(»u ·»2λιi*u-.η)ΐ'.· κη MMycafOOMpc; Λιαίφη,*» ι -#ovoM|ltn«n-.n· «0 IpppitP/t: ct nuvwpm: κη *ttu tr./iq-qati: pi| oaptltc; oto ,\|ipia:m:q|·.· r«e«i f Ί5.ΜΙ TOT,II « axctf; 
«xacqa^Oqtav «:· aMtcV acqat*»: :*i»: A* q «aatqafOq «Ajcmv C*n etfqucayM' vtvMov «pgww qi nj pkro^ii: cm> rtf ί Y sopJ,|«>»u: A :α· Κηρ X ΓΚ*Ι 192(1, otqMU(#«>:i|'q cqiq »uco!« ;■«· aaocon; 
vn/tiM tn rq; tfC/irt<n.· .r trt-.i*i|.- vK*.-, q.· mninc :■ «·.· q oil* tc·; μι p«Mq tv* xr> *#<►>»eci: «qiipommtiir; c**w««|im; kicooccmii; era; <1112 302 *a K * X«i >« c««k: cv«v«tiuvta «>· 
ikecoRqtiW * »ί;)*ι·. Of*·»·» l>r;nt) Aa^Miq to «rtfjtio at f 15 717 *10,S' mn q «Mqo#« <' 27 IIJi«i IS to tqccc »· ctp aiftofOtn co wxi*uJXv*io cm xf-«q;«q*t>in' »-qatuv β)
rsMq; nt«> Lrtu> /i .*;, t.trt(P. :*·* Ivtp'qciKc» xijiAOuftHian cm w»( I 927.157,15 χαι ·ιντη·«θ>·Χ£ΐα tq mlm tTlftzm: μικφη <ftw.qioc r.uq-iin, 710 ti; q fcnq-ik) eirrqf;qnt ir-c.oi| r,>|!..>v 
.frt.Nqai^ m •.»υ>Ί*Λ'>..· oxmOiM·; to l«f aw <*/ΐΛ#\:η»)β ot<· co MrofWSw'* ■ Λιν«ιμ·»·.·*ι> *·.» Λ·ιβ« V «1 κ>αιιρ· KW kypoMWA» μι «κκοΐη; to* 0#4po«i It tv* Kmo N 2190 1920 q
«VMtlpn XfOpuyq icrtlMqrtq; ix#cxt *0 ctji foyMCk to Λακίιίαμτ.α tm v«qntq*t>ur /#qei«.«. 7) Kxu«im nt.a Uu> .f «.·, *««qc to» f:«if?qCMx·» upMqi|la·-;rt« .-.»»v· t 2.149 112 21 epp 
•n>carc«M«fati cqi «Cut ctqmm; |U *.·]*«« oMontiqm 1 tnif ihu. ·.««,· v<t«l>n q tf()pit»j ΜίγίΜΐβ) coCrq-q tt'eq μι pMq ti; xioxt«af«tr; oqiK«uivJ\t: m*mvquigr.- cocoa toon; co»c |J1 12 2007) m «r> 
rtwvotΡ.Λcpi px»· Kutp^niicicc’ I'c/'f/v» OpBww* Ijjrjcsq Wjvatq tot «vq#^tp si f 511 MV,72 cot q xpovuECcrMP βΐιιχ. |^ο Γ I.7A7 292.5A (to tc#iUE <« ct/ι EX<!«q:(nii co oxcntr/iCfwroi c«n Xfp||;ptfm<on 
irqatan 2 £cp«tr*P*90>k> r.rvrqa»»* .Λ#v>y,vppa^xrpwxqCovrK* q «2» rtffexev‘ qc»2*« pm'cu. im#ιημτ χαβοΟΓ 7 5M 905 SI a; came; q I t«r *o vr.o n,5 MHinq yq«q mmtpqej wpcctfq 
X, ·!»« ·*! Mntlwqnq: q/ca^fc*ccc‘ «αοιΟτκν c* Eton vpui otyoqirtiKO «a#. &*· μροτ««>>>' «AEPtoq/r.iwi μ Λολοι ν. η, κοιιι.. Imm»’ K/f«MOwn>· li|t<r «u qt m βκβίικ to· 0|«ρ* 41 tep KnK \ 
2190 1·>7!» q n\p»t ■·< X|«|St. /q vAO^qtq; Cri (Efrxt I· arp |^q>Kn cn cxuxiAtnqocu tm Etvqvcpqttwv jf-qniMW I II tcoiprlo 1co nxpcrtlcqTca cq: xifW^PP μι c« .ten.· Γ 72t 9M 25 χρρο»ρ#Λ 
£!oio to axMo Xfct^tvt 0« Xfwr>*qiM; χ-qnn; nxt· tip ncMuM| «utyMpicpP *w tqapmqnA >m/pqiq/#tipMWtq|-«coK i:aq>f»«veto c>ip“".iir»3coici*o ttpin. 1»> mpwnsp kca Γ I Ul 7AI.9A » oerto 
•a tcv|faq-«m t· xert.^rtpu-.n tow rctynm- >><ininv «EncvnU.cm ocp wmwj ipp iv.'c;qt.iro ..UixOir; ISc*ji:t<*c Axdofcoq;·· Kn-.u cq ^wqq po; i-W»*q(« cp see#, wo x,«cn·«.-)·.piivhj ildUu «■ 
CV«.v vo il> cup«r*<" ·■■ ■ZPtWrtq/rTe ;»«. E#cqv«ipn«BV/pqatur 4,1 hi :i;v ^>tMii .»^.nq tq; qiw>.' x>« n«r/;toiv·· xq*vv'> ox» tq nn | ii.;: n«iqnq pro.tqaeon rtc »nO»«t/«qeq, coOm; un ixmcoamv 
**a ι tc; ·*»<»· mmitfi»* (to is#ctt *· f/n rt/quPtie»(·. . ιχιε.^λ E|W|!c/vq ε.π.ιρ r 2.000 000 χχ#*λ»ρ pi EB|!«q^nq ·.««*· cq; wi>.ynq; X#q«q: 5. (to o,>-. ; MpMti; *« m Hk^o cq;
I :p»f tk»; 4« tpm ;ji ;flti tv; ptfia.; 2W2 cov 2(1 (It O; r.% tekccKi to oopUriOpoto um c* axuto*fvti; up· pt«- tpm cacootei .qwta*.* Me |».<ΐ| mv i*t;>* xup βαη^ή^αμ.-. ;«>EtotiMinpi .0 <« 
rtVin···· m«..ncwj;' ic>n.v··;; Kutoetoea; xfucuxtcpi air· :m ca c-.mjmp tq; I \mo»p*·«q»ttov> uxcvq<« xpcrawp^Opni; xo#aRqpi#ni; pu; wOi*; ca q cqpm<(iq 12 cq: f.cofik>; or.woba
tea- Irtrjy ■•Mp.. ocv zifiipm o»pc«l|kvi; q λρ|ίαχι**ι; cm m uqiolw ρ»ορ·<««( B|v oiqiAi2«pnq χιρκ*Μ»Μ3( «pqtqatoq mi tqv (**·ηι·ι*«>| Ot«q D<; tcovrto: coed cq> tlq Aiu.tV*■* 2IOI, w5W ua te 
rtxato.rtppto rq: xtftncrp trp,‘jj|U cqr qpip.q«pM OPS) βύΟΛ tm-«/c&UA ntnmUm l«*P//w Mil ton μτ·*ΙΚΜ·* <v^w MqtOttaMi XPPivcVpATn q tta»rta rt azek; Ipna »pti •^VaM acv«BC*tl: ια ΡΓΙ 
toqirwaulufti: νριονοοηιαλ ntqavc4M)n 14'Mtorq;ifcqTiqimi; »-q?q: l.tirttpeivitPi.va;* u#iiruncuciticiM(MMtn)Miok ecnxco; c»«f(|pi>KlM»M 25111997 mum niMCina 
;v>xMtecv*qa*a teptoracro iAt-/wi Ec*«xpr.ii'.><i «xPtC vurr.Oi: cpp«j»5\«· S7t.»K«rt X 2190 20 «βιρ.Λνη*.»ν«» I'.nq-xuMrn Γιο cPM^arve· iv>ifjcco»v\*«qavo κώΜΜ ton mwe#**· ccavaciiMn 
(>Nc*iqi«Nk KocoOtOniiiv («tnfxn«M.>Pi o*ajxv<: px!> ictko cwv trqokn’ (XnAVfiuvMC Ka:aez*czon EC* (to eip*«u:i4ppv #v»U μι tv»ipmo^ipV^ia nocvxiwqtnip cpp xoa-.ic*:*J;/pp

i»aci oYortrxAcnt»uoST*rc
iNUM VRIl Ai r ΚΓΣΚΙΙΙ T AUT ΙΑ ΟΟΡΚΟΙΟΒΙΛΑΠΟΙΚ AOTCTIC
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