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ΚΚΑΑΣΣΗΗΓΓΟΟΡΡΙΙΓΓ  ΠΠΛΛΗΗΡΡΟΟΦΦΟΟΡΡΗΗΗΗ  
  

  

  ΑΑ..  ΠΠΛΛΗΗΡΡΟΟΦΦΟΟΡΡΗΗΗΗ  ΔΔΙΙΟΟIIΚΚΗΗΗΗ  &&  EEΡΡΓΓΑΑΛΛΓΓIIΑΑ  ΛΛΗΗΦΦΗΗ  ΑΑΠΠΟΟΦΦΑΑΓΓΧΧΝΝ  
 

Νξφθεηηαη γηα εθηππψζεηο πνπ ζπλδπάδνληαο πιεξνθνξίεο απφ φια ηα ππνζπζηήκαηα, δίλνπλ 

ζπγθεληξσηηθή πιεξνθνξία ψζηε κε κηα καηηά λα κπνξεί θαλείο λα βγάιεη ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ πνξεία 

ηεο επηρείξεζεο.  

  ΒΒ..  ΣΣΑΑΣΣΙΙΣΣΙΙΚΚΗΗ  ΑΑΝΝΑΑΛΛΤΤΗΗ  ΠΠΧΧΛΛΗΗΓΓΧΧΝΝ  
 

Νξφθεηηαη γηα εθηππψζεηο πνπ ζπλδπάδνπλ θαη νκαδνπνηνχλ ηα ζηνηρεία ησλ πσιήζεσλ, ψζηε λα δψζνπλ 

ζπγθξηηηθά ζπκπεξάζκαηα γηα είδε, πειάηεο, πσιεηέο, γεσγξαθηθέο πεξηνρέο θιπ. θαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

γηα ηελ αλάπηπμε λέσλ εκπνξηθψλ πνιηηηθψλ ή ηε ιήςε δηνξζσηηθψλ ελεξγεηψλ.  

  ΓΓ..  ΓΓΠΠΙΙΗΗΜΜΓΓ  ΓΓΚΚΣΣΤΤΠΠΧΧΓΓΙΙ  ,,  ΤΤΜΜΦΦΧΧΝΝΙΙΓΓ  &&  ΘΘΓΓΧΧΡΡΗΗΜΜΓΓΝΝΑΑ  
 

Νξφθεηηαη γηα εθηππψζεηο πνπ παίξλνπκε ζπλήζσο ζην ηέινο ηνπ κήλα αθνχ γίλεη πξψηνο έιεγρνο ηεο 

νξζφηεηαο ησλ θαηαρσξίζεσλ θαη ζηηο νπνίεο ζηεξίδνληαη νη ζπκθσλίεο κεηαμχ ησλ ππνζπζηεκάησλ 

(ινγηζηηθέο ζπκθσλίεο ηέινπο πεξηφδσλ), αιιά θαη πνπ θαιχπηνπλ ηηο ηππηθέο ππνρξεψζεηο ζην λφκν.  

  ΔΔ..  EEΚΚΣΣΤΤΠΠΧΧΓΓΙΙ  ΠΠΡΡΟΟΓΓΣΣΟΟΙΙΜΜΑΑΙΙΑΑ  ΔΔΙΙΑΑΔΔΙΙΚΚΑΑΙΙΧΧΝΝ  
 

Νξφθεηηαη γηα εθηππψζεηο πνπ βνεζνχλ ζηελ πξνεηνηκαζία ησλ επφκελσλ ελεξγεηψλ ζε δηάθνξεο αιπζίδεο 

εξγαζίαο.  

  ΓΓ..  EEΚΚΣΣΤΤΠΠΧΧΓΓΙΙ  ΓΓΛΛΓΓΓΓΥΥΟΟΤΤ  ΚΚΑΑΘΘΗΗΜΜΓΓΡΡΙΙΝΝΗΗ  ΛΛΓΓΙΙΣΣΟΟΤΤΡΡΓΓΙΙΑΑ
  

 

Νξφθεηηαη γηα εθηππψζεηο πνπ βνεζνχλ ζηελ επηβεβαίσζε ηεο νξζφηεηαο ησλ θαηαρσξίζεσλ ησλ 

ρξεζηψλ ή ησλ απνηειεζκάησλ θάπνησλ δηαδηθαζηψλ.  

  



  ΑΑ..  ΠΠιιεεξξννθθόόξξεεζζεε  ΔΔηηννίίθθεεζζεεοο  &&  ΓΓξξγγααιιεείίαα  ΛΛήήςςεεοο  ΑΑππννθθάάζζεεσσλλ  
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ΑΑ11..  ΙΙζζννιιννγγηηζζκκόόοο  

Πόηε ιακβάλεηαη Οην ηέινο ηεο Μηθνλνκηθήο ξήζεο 

Από πνύ θαιείηαη Εηθόλα Επηρείξεζεο/Εθηππώζεηο Λνγηζηεξίνπ 

Αλήθεη ζην module ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ/ΙΟΛΟΓΙΜΟ 
Πνύ απεπζύλεηαη Μηθνλνκηθή Δ/λζε, Γεληθή Δ/λζε 

ΔΕΙΓΜΑ 

 

 

 Μπνξεί επίζεο λα ιεθζεί γηα νπνηαδήπνηε πεξίνδν (κήλα) αλ ηεξείηαη Αλαιπηηθή Λνγηζηηθή ή αλ 

δηελεξγείηαη «πξνζσξηλό θιείζηκν» γηα ηε δηακόξθσζε απνηειέζκαηνο. 



  ΑΑ..  ΠΠιιεεξξννθθόόξξεεζζεε  ΔΔηηννίίθθεεζζεεοο  &&  ΓΓξξγγααιιεείίαα  ΛΛήήςςεεοο  ΑΑππννθθάάζζεεσσλλ  
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ΑΑ22..  ππλλννππηηηηθθήή  ΓΓηηθθόόλλαα  ΔΔηηννίίθθεεζζεεοο  

Ση είλαη Δίλεη κε κηα καηηά ηα βαζηθά νηθνλνκηθά κεγέζε  

Πόηε ιακβάλεηαη Οε εκεξήζηα βάζε  

Από πνύ θαιείηαη Εηθόλα Επηρείξεζεο (ζην 1
ν
 επίπεδν) 

Αλήθεη ζην module Μ.Ι.S/SALES & PURCHASES ANALYTICS 

Πνύ απεπζύλεηαη Οηειέρε Δηνίθεζεο 

Ση πεξηέρεη Ναξνπζηάδεη δχν θαηεγνξηψλ νηθνλνκηθά ζηνηρεία:   

1
νλ

 Γηα ζπγθεθξηκέλν εκεξνινγηαθφ δηάζηεκα ζηνηρεία πσιήζεσλ (Νσιήζεηο, 

Νηζησηηθά, Ηαζαξφ ηδίξν, Ηφζηνο θαη Ιηθηφ Ηέξδνο ρσξηζηά γηα Γίδε θαη 

Ρπεξεζίεο, νλδξηθέο & Θηαληθέο Νσιήζεηο), αγνξώλ &, δαπαλώλ (Αγνξέο, 

Γηζαγσγέο, Ηφζηνο Ναξαγσγήο ρσξηζηά γηα είδε, πάγηα θαη δαπάλεο) & 

ρξεκαηηθώλ δηαζεζίκσλ. (εηζπξάμεηο θαη πιεξσκέο θαηά ηξφπν πιεξσκήο: 

κεηξεηά, εκβάζκαηα, πηζησηηθέο θάξηεο θαη αμηφγξαθα). 

2
νλ

 Νξννδεπηηθά ππφινηπα πειαηώλ & πξνκεζεπηώλ (ινγηζηηθφ θαη εκπνξηθφ 

ππφινηπν πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αλνηθηψλ αμηνγξάθσλ, θαζψο θαη κε 

ηηκνινγεκέλνο ηδίξνο απφ Δ.Απνζηνιήο/Ναξαιαβήο), παγίσλ θαη απνζεκάησλ  

(εηζαγσγέο θαη εμαγσγέο ή απνζβέζεηο, αμηαθφ/ινγηζηηθφ ππφινηπν) & ηακείνπ 

(θίλεζε ηακεηαθψλ θαη ηξαπεδηθψλ ι/ζκψλ).  

ΔΕΙΓΜΑ  

 

Οε θάζε ζηήιε πνπ έρεη λφεκα, παξέρεηαη drill down ζηηο εγγξαθέο πνπ δεκηνχξγεζαλ ην εηθνληδφκελν πνζφ: 

 



  ΑΑ..  ΠΠιιεεξξννθθόόξξεεζζεε  ΔΔηηννίίθθεεζζεεοο  &&  ΓΓξξγγααιιεείίαα  ΛΛήήςςεεοο  ΑΑππννθθάάζζεεσσλλ  
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ΑΑ33..  ΠΠννξξεείίαα  ππξξννϋϋππννιιννγγηηζζκκννύύ  

Ση είλαη Aπηφκαηε ζχγθξηζε πξνυπνινγηζκέλσλ κε πξαγκαηηθά νηθνλνκηθά κεγέζε ζε θχβν, 

excel, html  

Πόηε ιακβάλεηαη Εκεξήζηα ή θαηά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα 

Από πνύ θαιείηαη Εηθόλα Επηρείξεζεο (ζην 1
ν
 επίπεδν) 

Αλήθεη ζην module ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ STANDARD 

Πνύ απεπζύλεηαη Γεληθή, Γκπνξηθή, Μηθνλνκηθή Δ/λζε 

Ση πεξηέρεη Πα πξνυπνινγηζκέλα κεγέζε, ηα πξαγκαηηθά αιιά θαη ηα πξνβιεπφκελα κέρξη ην ηέινο 

ηεο ρξήζεο (κε βάζε ηελ πξννδεπηηθή κέρξη ζηηγκήο θάιπςε), γηα ηηο ρξνληθέο θαη 

επηρεηξεκαηηθέο δηαζηάζεηο πνπ πεξηέρεη θάζε θχιιν πξνυπνινγηζκνχ π.ρ. πσιήζεηο 

θαηά κήλα,  ππνθαηάζηεκα θαη εκπνξηθφ ηνκέα, πσιήζεηο θαηά πσιεηή ή δαπάλεο θαηά 

ππνθαηάζηεκα θ.ν.θ. 

ΔΕΙΓΜΑ  

Φύιιν πξνϋπνινγηζκνύ Πσιήζεσλ θαηά κήλα, πσιεηή θαη δξαζηεξηόηεηα 

 

Φύιιν Οηθνλνκηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ (από Λνγηζηηθή => Εζνδα/Εμνδα/Απνηειέζκαηα) 

 

 



  ΑΑ..  ΠΠιιεεξξννθθόόξξεεζζεε  ΔΔηηννίίθθεεζζεεοο  &&  ΓΓξξγγααιιεείίαα  ΛΛήήςςεεοο  ΑΑππννθθάάζζεεσσλλ  
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ΑΑ44..  ΔΔεείίθθηηεεοο  ννηηθθννλλννκκηηθθήήοο  δδηηάάξξζζξξσσζζεεοο  

Ση είλαη Γίλαη νη ηππηθνί νηθνλνκηθνί δείθηεο θεθαιαηαθήο δηάξζσζεο θαη ξεπζηφηεηαο 

Πόηε ιακβάλεηαη Οε πεξηφδνπο επνπηείαο ησλ απνηειεζκάησλ (κήλαο, 3κελν, 6κελν, Γηνο) 

Από πνύ θαιείηαη Εηθόλα Επηρείξεζεο/Εηαηξηθνί Δείθηεο 

Αλήθεη ζην module ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ/ΙΟΛΟΓΙΜΟ 

Πνύ απεπζύλεηαη Γεληθή θαη Μηθνλνκηθή Δ/λζε 

Ση πεξηέρεη Πηκέο ησλ δεηθηψλ γηα ηελ επηιεγκέλε θαη ηελ ηξέρνπζα ρξήζε/πεξίνδν. Αλαθέξεηαη 

επίζεο ζε ηη «εθθξάδεηαη» ν δείθηεο. Βαζίδεηαη ζηα νξηζηηθά δεδνκέλα Ζζνδπγίσλ έηζη 

φπσο απηά ελεκεξψλνπλ ηνλ Ζζνινγηζκφ. 

ΔΕΙΓΜΑ 

 

Οε εηδηθέο παξακέηξνπο θαζνξίδνληαη νη ΡΓΖΓΖΟ γηα ηνλ θιάδν ηηκέο αλά δείθηε. Ηάζε ηηκή πνπ απνθιίλεη απφ 

ηελ πγηή ηηκή, εκθαλίδεηαη κε θφθθηλν ρξψκα. 

Οε θάζε «θειί» παξέρεηαη drill down κε ηνπο «παξάγνληεο» δηακφξθσζεο ηνπ δείθηε θαη ζε 2
ν
 επίπεδν κε 

ηνπο ινγαξηαζκνχο (θαηά νκάδα Ζζνινγηζκνχ θαη κήλα) πνπ δηακφξθσζαλ ηνλ θάζε παξάγνληα, φπσο γηα 

παξάδεηγκα ζην δείθηε «θπθινθνξηαθή ηαρχηεηα ελεξγεηηθνχ» εκθαλίδεηαη ε «επεμήγεζε» => ΗΡΗΘΜΟ 

ΓΞΓΑΟΖΩΚ πξνο ΟΡΚΜΘΜ ΓΚΓΞΓΕΠΖΗΜΡ (απφ πνηνπο ι/ζκνχο θαη πνηα πνζά Ζζνδπγίσλ ππνινγίζηεθαλ): 

 



  ΑΑ..  ΠΠιιεεξξννθθόόξξεεζζεε  ΔΔηηννίίθθεεζζεεοο  &&  ΓΓξξγγααιιεείίαα  ΛΛήήςςεεοο  ΑΑππννθθάάζζεεσσλλ  
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ΑΑ55..  ΔΔεείίθθηηεεοο  ααππννδδννηηηηθθόόηηεεηηααοο  

Ση είλαη Γίλαη νη ηππηθνί νηθνλνκηθνί δείθηεο δηαρεηξηζηηθήο πνιηηηθήο θαη απνδνηηθφηεηαο 

Πόηε ιακβάλεηαη Οε πεξηφδνπο επνπηείαο ησλ απνηειεζκάησλ (κήλαο, 3κελν, 6κελν, Γηνο) 

Από πνύ θαιείηαη Εηθόλα Επηρείξεζεο/Εηαηξηθνί Δείθηεο 

Αλήθεη ζην module ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ/ΙΟΛΟΓΙΜΟ 

Πνύ απεπζύλεηαη Γεληθή θαη Μηθνλνκηθή Δ/λζε 

Ση πεξηέρεη Πηκέο ησλ δεηθηψλ γηα ηελ επηιεγκέλε θαη ηελ ηξέρνπζα ρξήζε/πεξίνδν. Αλαθέξεηαη 

επίζεο ζε ηη «εθθξάδεηαη» ν δείθηεο («θνξέο», «κέξεο», «%»). Βαζίδεηαη ζηα νξηζηηθά 

δεδνκέλα Ζζνδπγίσλ έηζη φπσο απηά ελεκεξψλνπλ ηνλ Ζζνινγηζκφ, θαζψο θαη ηα 

πξσηνγελή δεδνκέλα Νσιήζεσλ γηα ηηο θπθινθνξηαθέο ηαρχηεηεο. Μη θπθινθνξηαθέο 

ηαρχηεηεο ππνινγίδνληαη κε βάζε ΑΛΖΓΟ γηα ην ζχλνιν ηεο εηαηξείαο.  

ΔΕΙΓΜΑ 

  

Οε εηδηθέο παξακέηξνπο θαζνξίδνληαη νη ΡΓΖΓΖΟ γηα ηνλ θιάδν ηηκέο αλά δείθηε. Ηάζε ηηκή πνπ απνθιίλεη απφ 

ηελ πγηή ηηκή, εκθαλίδεηαη κε θφθθηλν ρξψκα. 

 



  ΑΑ..  ΠΠιιεεξξννθθόόξξεεζζεε  ΔΔηηννίίθθεεζζεεοο  &&  ΓΓξξγγααιιεείίαα  ΛΛήήςςεεοο  ΑΑππννθθάάζζεεσσλλ  
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ΑΑ66..  ΔΔεείίθθηηεεοο  ππσσιιήήζζεεσσλλ  θθααηη  δδηηααλλννκκήήοο  

Ση είλαη Γίλαη δείθηεο θπξίσο κέζσλ ρξφλσλ δηεθπεξαίσζεο (απνδνηηθφηεηαο) δηαδηθαζηψλ 

πσιήζεσλ θαη δηαλνκψλ 

Πόηε ιακβάλεηαη Οε πεξηφδνπο επνπηείαο ησλ απνηειεζκάησλ (κήλαο, 3κελν, 6κελν, Γηνο) 

Από πνύ θαιείηαη Εηθόλα Επηρείξεζεο/Εηαηξηθνί Δείθηεο 

Αλήθεη ζην module Μ.Ι.S/SALES & PURCHASES ANALYTICS 

Πνύ απεπζύλεηαη Γεληθή θαη Γκπνξηθή Δ/λζε 

Ση πεξηέρεη Πηκέο ησλ δεηθηψλ γηα ηελ επηιεγκέλε θαη ηελ ηξέρνπζα ρξήζε/πεξίνδν. Αλαθέξεηαη 

επίζεο ζε ηη «εθθξάδεηαη» ν δείθηεο («θνξέο», «κέξεο», «%»). Βαζίδεηαη ζηα πξσηνγελή 

δεδνκέλα πξνζθνξψλ, παξαγγειηψλ, πξνεηνηκαζίαο απνζηνιήο θαη δειηίσλ 

απνζηνιήο. Γλαο πνιχ ελδηαθέξσλ δείθηεο είλαη ν δείθηεο «αλαινγία θχξησλ 

πειαηψλ» (prime customers rate) κε πξνηεηλφκελε ηηκή 80%, πνπ ζεκαίλεη πφζνη 

πειάηεο πινπνηνχλ ην 80% ηνπ ζπλνιηθνχ ηδίξνπ.  

ΔΕΙΓΜΑ 

 

 



  ΑΑ..  ΠΠιιεεξξννθθόόξξεεζζεε  ΔΔηηννίίθθεεζζεεοο  &&  ΓΓξξγγααιιεείίαα  ΛΛήήςςεεοο  ΑΑππννθθάάζζεεσσλλ  
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ΑΑ77..  ΑΑλλάάιιππζζεε  θθεεξξδδννθθννξξίίααοο  

Ση είλαη Γίλαη έλαο πνιπδηάζηαηνο θχβνο κε ζηνηρεία ηδίξνπ, θφζηνπο θαη κηθηήο θεξδνθνξίαο 

κε πνιιαπιέο δπλαηφηεηεο νκαδνπνίεζεο θαη ρξνληθήο αλάιπζεο  

Πόηε ιακβάλεηαη Οε πεξηφδνπο επνπηείαο ησλ απνηειεζκάησλ (κήλαο, 3κελν, 6κελν, Γηνο) 

Από πνύ θαιείηαη Εηθόλα Επηρείξεζεο/Αλάιπζε θεξδνθνξίαο/Κεξδνθνξία θαηά ππνθαηάζηεκα 

Αλήθεη ζην module Μ.Ι.S/SALES & PURCHASES ANALYTICS 

Πνύ απεπζύλεηαη Γεληθή θαη Γκπνξηθή Δ/λζε 

Ση πεξηέρεη Γπηινγή κεγεζψλ πξνο έιεγρν (πνζφηεηα πσιήζεσλ, ηδίξνο, θφζηνο, θέξδνο, 

%θέξδνπο, κέζε ηηκή πψιεζεο) θαη δηαζηάζεσλ αλάιπζεο θαηά ππνθαηάζηεκα, 

πσιεηή, θαηεγνξίεο θαη νκάδεο εηδψλ θαη πειαηψλ θαη ρξνληθή αλάιπζε θαηά έηνο, 

κήλα, 3κελν θ.ν.θ., κε δπλαηφηεηα πξνβνιήο ζε πνζά ή % επί ζπλφινπ, ψζηε λα ιεθζεί 

κηα πιήξεο εηθφλα ηεο πεγήο ησλ θεξδψλ θαη λα παξζνχλ κέηξα γηα ηελ ηφλσζή ηνπο.  

ΔΕΙΓΜΑ 
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ΑΑ88..  ΑΑλλάάιιππζζεε  ααγγννξξώώλλ  θθααηη  δδααππααλλώώλλ  

Ση είλαη Έιεγρνο ησλ αγνξψλ θαη ησλ δαπαλψλ θαηά κήλα θαη ππνθαηάζηεκα.  

Πόηε ιακβάλεηαη Οε πεξηφδνπο επνπηείαο ησλ απνηειεζκάησλ (κήλαο, 3κελν, 6κελν, Γηνο) 

Από πνύ θαιείηαη Εηθόλα Επηρείξεζεο/Αλάιπζε αγνξώλ θαη δαπαλώλ 

Αλήθεη ζην module Μ.Ι.S/SALES & PURCHASES ANALYTICS 

Πνύ απεπζύλεηαη Γεληθή θαη Μηθνλνκηθή Δ/λζε 

Ση πεξηέρεη Γηα ην επηιεγκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα δίλεη ηηο θαηεγνξίεο θφζηνπο (αγνξέο, πάγηα, 

έμνδα) ζε ζχγθξηζε θαηά κήλα, ππνθαηάζηεκα, ηκήκα ηεο εηαηξείαο, ψζηε λα ιεθζεί 

κηα πιήξεο εηθφλα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ θφζηνπο. Ιπνξεί θαλείο λα απνκνλψζεη κηα 

νκάδα εηδψλ ή δαπαλψλ ψζηε λα ζπγθξίλεη π.ρ. έμνδα κηζζνδνζίαο ή αλαιψζηκα ή 

νδνηπνξηθά αλά ηκήκα, ππνθαηάζηεκα θαη κήλα.  

ΔΕΙΓΜΑ 
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ΑΑ99..  ΠΠξξόόββιιεεςςεε  ΥΥξξεεκκααηηννξξννήήοο  

Ση είλαη Γίλαη κηα εηθφλα ηεο ηακεηαθήο θαηάζηαζεο (φισλ ησλ ι/ζκψλ ηακείνπ κεηξεηψλ, 

ηξαπεδηθψλ αιιά θαη πξνβιέςεσλ) ΑΚΑ ΕΙΓΞΑ γηα έιεγρν πξνβιεκαηηθψλ ζεκείσλ 

ηεο ρξεκαηνξνήο (CASH FLOW) ζην κέιινλ  

Πόηε ιακβάλεηαη Οε θαζεκεξηλή βάζε 

Από πνύ θαιείηαη Εηθόλα Επηρείξεζεο/Υξεκαηννηθνλνκηθόο έιεγρνο 

Αλήθεη ζην module ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΥΡΗΜΑΣΟΡΟΗ 

Πνύ απεπζύλεηαη Γεληθή θαη Μηθνλνκηθή Δ/λζε 

Ση πεξηέρεη Γκθαλίδεηαη ην πξαγκαηηθφ ππφινηπν (ΞΕΙΑΠΖΗΑ ΔΖΑΘΓΟΖΙΑ) κε εθ κεηαθνξάο, 

εηζξνέο, εθξνέο θαη ππφινηπν, ηα ηπρφλ δεζκεπκέλα θαη ην δηαζέζηκν ππφινηπν, θαζψο 

θαη νη πξνβιέςεηο εηζξνψλ-εθξνψλ κε ην ΑΚΑΙΓΚΜΙΓΚΜ ππφινηπν ρξεκαηηθψλ 

δηαζεζίκσλ. Ιπνξεί θαλείο λα επηιέμεη νκαδνπνίεζε θαη αλά Πξάπεδα, ψζηε λα ειέγμεη 

δηαζέζηκα ππφινηπα θαη αλειαζηηθέο ππνρξεψζεηο θαηά Πξάπεδα (επηηαγέο πιεξσηέεο 

ζε κειινληηθή εκ/λία). Πν Cash flow ελεκεξψλεηαη απφ...   

1. Αλνηθηά ππφινηπα πειαηψλ θαη πξνκεζεπηψλ ζηελ εκ/λία ΘΕΛΕΟ ηνπο (κε βάζε 

ηνπο θαλφλεο απνπιεξσκήο πνπ εθαξκφδνληαη αλά πεξίπησζε) 

2. Αλνηθηά εηζπξαθηέα θαη πιεξσηέα αμηφγξαθα  

3. Γηζπξάμεηο κε πηζησηηθέο θάξηεο γηα ηελ θαηαβνιή δφζεσλ απφ ηηο Πξάπεδεο 

4. Αιιεο πξνβιέςεηο ρξεκαηηθψλ εηζξνψλ θαη εθξνψλ πνπ θαηαρσξνχληαη ειεχζεξα 

έλαληη κειινληηθψλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ (π.ρ. κηζζνδνζία, θφξνη, 

πξφζηηκα, δάλεηα, αλακελφκελα έζνδα) πνπ δελ αληηζηνηρνχλ αθφκε ζε 

πξαγκαηηθά παξαζηαηηθά. 

ΔΕΙΓΜΑ 
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ΑΑ1100..  ΓΓηηζζππξξάάμμεεηηοο  θθααηη  ππιιεεξξσσκκέέοο  

Ση είλαη Έιεγρνο ησλ εηζπξάμεσλ θαη πιεξσκψλ θαηά ηξφπν πιεξσκήο θαη ρεηξηζηή αλά κήλα. 

ξεζηκεχεη γηα ηνλ έιεγρν ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ γηα ην Θνγηζηήξην εηζπξάμεσλ 

(ζπιινγή/εμφθιεζε απαηηήζεσλ), αθεηέξνπ ησλ εγθεθξηκέλσλ πιεξσκψλ (εμφθιεζε 

ππνρξεψζεσλ ή πιεξσκή έθηαθησλ εμφδσλ) πνπ ζε γεληθέο γξακκέο έρνπλ κηα 

ζηαζεξή ξνή. Μ θχβνο απηφο δίλεη κηα γξήγνξε εηθφλα ηεο ξνήο απηήο αλά κήλα.  

Πόηε ιακβάλεηαη Οε θαζεκεξηλή ή ηαθηηθή βάζε  

Από πνύ θαιείηαη Εηθόλα Επηρείξεζεο/Υξεκαηννηθνλνκηθόο έιεγρνο 

Αλήθεη ζην module ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ STANDARD 

Πνύ απεπζύλεηαη Γεληθή θαη Μηθνλνκηθή Δ/λζε, Ρπεχζπλνη Ηαηαζηεκάησλ 

Ση πεξηέρεη Γηα ην επηιεγκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα δίλεη αλά ηξφπν πιεξσκήο (κεηξεηά, εκβάζκαηα, 

αμηφγξαθα θαη πηζησηηθέο θάξηεο) θαη αλά ρεηξηζηή, ηα εηζπξαρζέληα θαη πιεξσζέληα 

πνζά ζε ζηήιεο αλά κήλα. Ναξέρεη θαη αλάιπζε (ζε 3
ν
 επίπεδν) ησλ επί κέξνπο 

παξαζηαηηθψλ. 

ΔΕΙΓΜΑ 

 



  ΑΑ..  ΠΠιιεεξξννθθόόξξεεζζεε  ΔΔηηννίίθθεεζζεεοο  &&  ΓΓξξγγααιιεείίαα  ΛΛήήςςεεοο  ΑΑππννθθάάζζεεσσλλ  

 14/83 

ΑΑ1111..  ΣΣαακκεεηηααθθάά  ΔΔηηααζζέέζζηηκκαα  

Ση είλαη Έιεγρνο ησλ ππνινίπσλ θαη ηεο θίλεζεο ησλ ινγαξηαζκψλ ΙΓΠΞΕΠΩΚ.  

Πόηε ιακβάλεηαη Οε ηαθηηθή βάζε  

Από πνύ θαιείηαη Δηαρείξηζε/Υξεκαηννηθνλνκηθά/Ιζνδύγην/Λνγηζηηθή κνξθή 

Αλήθεη ζην module ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ STANDARD 

Πνύ απεπζύλεηαη Μηθνλνκηθή Δ/λζε, Ρπεχζπλνη Ηαηαζηεκάησλ 

Ση πεξηέρεη Γπηιέγνληαο ηχπν ι/ζκψλ «κεηξεηά», δίλεη γηα ην επηιεγκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα αλά 

«ηακείν» ηελ θίλεζε θαη ην ππφινηπφ ηνπ ζην ηέινο ηνπ δηαζηήκαηνο. Ε δηαθνξά απφ 

ην αληίζηνηρν Θνγηζηηθφ Ζζνδχγην είλαη ε ειεχζεξε αλάπηπμε «ηακεηαθψλ 

ινγαξηαζκψλ» π.ρ. αλά λφκηζκα ή ζέζε εξγαζίαο ή ε παξαθνινχζεζε «πξνζσπηθψλ» 

πξνζσξηλψλ ηακείσλ γηα ηελ είζπξαμε «εκέξαο» θ.ν.θ.. Ναξέρεη θαη αλάιπζε (ζε 3
ν
 

επίπεδν) ησλ επί κέξνπο παξαζηαηηθψλ. 

ΔΕΙΓΜΑ 

 

ΑΑ1122..  ΣΣξξααππεεδδηηθθάά  ΔΔηηααζζέέζζηηκκαα  

Ση είλαη Έιεγρνο ησλ ππνινίπσλ θαη ηεο θίλεζεο ησλ ΠΞΑΝΓΔΖΗΩΚ ινγαξηαζκψλ.  

Πόηε ιακβάλεηαη Οε ηαθηηθή βάζε  

Από πνύ θαιείηαη Δηαρείξηζε/Υξεκαηννηθνλνκηθά/Ιζνδύγην/Λνγηζηηθή κνξθή 

Αλήθεη ζην module ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ STANDARD 

Πνύ απεπζύλεηαη Γεληθή & Μηθνλνκηθή Δ/λζε 

Ση πεξηέρεη Γπηιέγνληαο ηχπν ι/ζκψλ «ηξαπεδηθνί», δίλεη γηα ην επηιεγκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα αλά 

ι/ζκφ ηελ θίλεζε θαη ην ππφινηπφ ηνπ ζην ηέινο ηνπ δηαζηήκαηνο. Ναξέρεη θαη 

αλάιπζε (ζε 3
ν
 επίπεδν) ησλ επί κέξνπο παξαζηαηηθψλ. 

ΔΕΙΓΜΑ 
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ΑΑ1133..  ΜΜέέζζννοο  ρρξξόόλλννοο  εεηηζζππξξααθθηηέέσσλλ  ααμμηηννγγξξάάθθσσλλ  

Ση είλαη Ιηα εηθφλα ηεο «πνηφηεηαο» ησλ εηζπξαθηέσλ αμηνγξάθσλ, δειαδή γηα ην ζχλνιν 

ησλ εηζπξάμεσλ κε αμηφγξαθα κηαο πεξηφδνπ, θαηεγνξηνπνηεί κε βάζε ηε ιήμε (3κελεο, 

4κελεο επηηαγέο θ.ν.θ.) θαη παξέρεη ην αληίζηνηρν (ζηαζκηζκέλν) % επί ηνπ ζπλφινπ.  

Γηζη ειέγρεη θαλείο αλ θαη πψο βειηηψλεηαη (κεγαιψλεη) ην % βξαρππξφζεζκσλ 

επηηαγψλ ζε ζρέζε κε ηηο πνιχ «καθξπλέο».  

Πόηε ιακβάλεηαη Ηαηά  πεξηφδνπο 

Από πνύ θαιείηαη Δηαρείξηζε/Υξεκαηννηθνλνκηθά/Καηαζηάζεηο Αμηνγξάθσλ 

Αλήθεη ζην module ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ STANDARD 

Πνύ απεπζύλεηαη Γεληθή, Γκπνξηθή & Μηθνλνκηθή Δ/λζε 

Ση πεξηέρεη Νεξηέρεη αλαιπηηθά ηα εηζπξαθηέα αμηφγξαθα ελφο ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο, 

νκαδνπνηεκέλα θαηά «απφζηαζε» έθδνζεο-ιήμεο, κε ην πιήζνο, ηε ζπλνιηθή αμία ηνπο 

θαη ην % θάζε θαηεγνξίαο ζε ζρέζε κε ην ζχλνιν. 

ΔΕΙΓΜΑ 

 

Eρεη ελδηαθέξνλ λα δεη θαλείο θαη ην αληίζηνηρν γξαθηθφ: 
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ΑΑ1144..  ΓΓιιεεγγρρννοο  ππννιιηηηηηηθθήήοο  ππιιεεξξσσκκώώλλ  

Ση είλαη Ιηα ζπλνιηθή εηθφλα ησλ ηξφπσλ είζπξαμεο ησλ απαηηήζεσλ ζε αληηπαξαβνιή κε ηνλ 

ηξφπν πιεξσκήο ησλ ππνρξεψζεσλ, πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ζπκπεξάζκαηα γηα 

ηηο αλάγθεο ρξεκαηνδφηεζεο ή ηε δηακφξθσζε απζηεξφηεξεο πηζησηηθήο πνιηηηθήο. 

Πόηε ιακβάλεηαη Ηαηά πεξηφδνπο  

Από πνύ θαιείηαη Εηθόλα Επηρείξεζεο/Υξεκαηννηθνλνκηθόο έιεγρνο 

Αλήθεη ζην module ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ADVANCED 

Πνύ απεπζύλεηαη Γεληθή & Μηθνλνκηθή Δ/λζε 

Ση πεξηέρεη Γηα δνζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα, εμάγεη ζε πνζά θαη % επί ηνπ ζπλφινπ ην πψο 

εμνθιήζεθαλ πσιήζεηο, αγνξέο & δαπάλεο ζε 7 ζηήιεο δηαζηεκάησλ. To κέγηζην % 

θάζε θαηεγνξίαο εκθαλίδεηαη κεγεζπκέλν. Ιε ηνλ ηξφπν απηφ κπνξεί θαλείο λα ειέγμεη 

θαηλφκελα αζχκθνξσλ εκπνξηθψλ ζπκθσληψλ κε πειάηεο, αλαληίζηνηρσλ δειαδή κε 

ηηο ζπκθσλίεο κε πξνκεζεπηέο είηε λα δεη κε κηα καηηά πψο δηαηξείηαη πνζνζηηαία ην 

ζχλνιν ησλ εηζπξάμεσλ ζε κήλα-ηξίκελν-εμάκελν θιπ. (π.ρ. αλ θαλείο πιεξψλεη ην 

70% (θαη’αμία) ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ ζε 1 κήλα θαη ζην ίδην δηάζηεκα εηζπξάηηεη ην 

10% ησλ απαηηήζεψλ ηνπ, εμάγεη έλα ζπκπέξαζκα γηα ηελ απαηηνχκελε ξεπζηφηεηα ή 

ηελ αλάγθε ρξεκαηνδφηεζεο είηε πξνζπαζεί λα κεηαβάιιεη ηελ πηζησηηθή πνιηηηθή...). 

Οε 2
ν
 επίπεδν παξέρεηαη αλάιπζε ησλ επί κέξνπο εγγξαθψλ. 

ΔΕΙΓΜΑ 

 

. 
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ΑΑ1155..  ΔΔεείίθθηηεεοο  ααππννππιιεεξξσσκκήήοο  ππεειιααηηώώλλ  

Ση είλαη Ιηα απφ ηηο θχξηεο εθηππψζεηο γηα ρξήζε ζε Credit Control δηαδηθαζίεο. Δίλεη ηνλ 

πξαγκαηηθφ Ιέζν ξφλν Απνπιεξσκήο ησλ πειαηψλ, εμαηξψληαο ηα πηζησηηθά ή ηηο 

αληηθαηαζηάζεηο επηηαγψλ πνπ, πνιιέο θνξέο, αιινηψλνπλ ηελ ηζηνξία ησλ 

ππνινίπσλ πειαηψλ, φπσο απηά πξνθχπηνπλ απφ ηελ θαξηέια ηνπο.  

Πόηε ιακβάλεηαη Ιεληαία ή ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα 

Από πνύ θαιείηαη Δηαρείξηζε/Εηζπξαθηένη ι/ζκνί/Ειεγρνο ππνινίπσλ 

Αλήθεη ζην module ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ADVANCED 

Πνύ απεπζύλεηαη Γεληθή, Γκπνξηθή & Μηθνλνκηθή Δ/λζε, Ρπεχζπλνο πηζησηηθνχ ειέγρνπ 

Ση πεξηέρεη Αλά πειάηε δείρλεη ην ζχλνιν ησλ πιεξσηέσλ απαηηήζεσλ, ην εμνθιεκέλν πνζφ (θαη 

γη’απηφ ην πνζφ => ην κέζν ρξόλν θαζπζηέξεζεο, δειαδή ηελ απόζηαζε κεηαμύ 

έθδνζεο ηηκνινγίνπ θαη ιήμεο πιεξσκήο, ην κέζν ρξόλν απνπιεξσκήο, δειαδή ηελ 

απόζηαζε κεηαμύ έθδνζεο ηηκνινγίνπ θαη έθδνζεο απόδεημεο είζπξαμεο θαη ην κέζν 

ρξόλν πξαγκαηηθήο είζπξαμεο, δειαδή ηελ απόζηαζε κεηαμύ ηεο (ζπκθσλεκέλεο) 

ιήμεο ηνπ ηηκνινγίνπ θαη ηεο ιήμεο ηεο πιεξσκήο), ην θαζπζηεξεκέλν πνζφ (θαη 

γη’απηφ ηνλ κέζν ρξφλν θαζπζηέξεζεο ζε ζρέζε κε ηε (ζπκθσλεκέλε) ιήμε 

δηαθαλνληζκνχ απνπιεξσκήο ησλ ηηκνινγίσλ), θαζψο θαη ην πνζφ αιήθησλ 

απαηηήζεσλ. Μινη νη κέζνη ρξφλνη είλαη ζηαζκηζκέλνη ζε ζρέζε κε ηελ αμία. 

ΔΕΙΓΜΑ 

 



  ΑΑ..  ΠΠιιεεξξννθθόόξξεεζζεε  ΔΔηηννίίθθεεζζεεοο  &&  ΓΓξξγγααιιεείίαα  ΛΛήήςςεεοο  ΑΑππννθθάάζζεεσσλλ  

 18/83 

ΑΑ1166..  ΜΜέέζζννοο  ρρξξόόλλννοο  ππααξξαακκννλλήήοο  εεηηδδώώλλ  ζζηηνν  ζζηηννθθ  

Ση είλαη Ρπνινγηζκφο ηνπ κέζνπ ρξφλνπ παξακνλήο (ζε ΕΙΓΞΓΟ) αλά είδνο ηεο απνζήθεο κε 

βάζε ηηο εηζαγσγέο θαη εμαγσγέο εκεξνκεληαθά. Γδψ ειέγρεη θαλείο ηε δεκία απφ 

κεγάινπο ρξφλνπο παξακνλήο θαη πηζαλψο πξνρσξά ζε κεηαβνιέο ησλ δηαδηθαζηψλ 

αλαπιήξσζεο ηνπ ζηνθ.  

Πόηε ιακβάλεηαη Ηαηά  πεξηφδνπο 

Από πνύ θαιείηαη Δηαρείξηζε/Απνζέκαηα/ηαηηζηηθέο 

Αλήθεη ζην module ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΑΠΟΘΕΜΑΣΩΝ 

Πνύ απεπζύλεηαη Γεληθή Δ/λζε, Δ/λζε Νξνκεζεηψλ 

Ση πεξηέρεη Νεξηέρεη αλαιπηηθά ηα είδε, ηαμηλνκεκέλα θαηά κέζν ρξφλν παξακνλήο, κε ηηο ηηκέο 

πψιεζήο ηνπο θαη δηάθνξα νκαδνπνηεηηθά πεδία. 

ΔΕΙΓΜΑ 

 



  ΑΑ..  ΠΠιιεεξξννθθόόξξεεζζεε  ΔΔηηννίίθθεεζζεεοο  &&  ΓΓξξγγααιιεείίαα  ΛΛήήςςεεοο  ΑΑππννθθάάζζεεσσλλ  

 19/83 

ΑΑ1177..  ΚΚόόζζηηννοο  ααλλεελλεεξξγγννύύ  ζζηηννθθ  

Ση είλαη O θχβνο παξνπζηάδεη κε βάζε ηελ εκ/λία ηειεπηαίαο πψιεζεο, ην αλελεξγφ Απφζεκα 

ππνινγίδνληαο πξννδεπηηθά ην θφζηνο ηνπ (θαη ηελ αχμεζε απηνχ ηνπ θφζηνπο 

πξντφληνο ηνπ ρξφλνπ). Πν ηειηθφ θφζηνο δειαδή, δείρλεη ΑΝΜ ΝΜΠΓ ΙΓΚΓΖ θαη ΝΜΟΜ 

ΗΑΚΓΖ ην απφζεκα πνπ έρεη λα πσιεζεί απφ κηα εκ/λία θαη πίζσ. Ιε απηή ηελ 

πιεξνθνξία κπνξεί θαλείο λα πάξεη απνθάζεηο γηα ηελ εθπνίεζε ηνπ ζηνθ ή γηα 

θαηάιιειε πξνζθνξά πψιεζεο ή άιιεο ελέξγεηεο κείσζεο απηνχ ηνπ απνζέκαηνο. 

Πόηε ιακβάλεηαη Ηαηά  πεξηφδνπο 

Από πνύ θαιείηαη Δηαρείξηζε/Απνζέκαηα/Ειεγρνο θόζηνπο 

Αλήθεη ζην module ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΑΠΟΘΕΜΑΣΩΝ 

Πνύ απεπζύλεηαη Γεληθή Δ/λζε, Δ/λζε Νξνκεζεηψλ 

Ση πεξηέρεη Νεξηέρεη αλαιπηηθά ηα είδε, θαηά εκ/λία πψιεζεο (κήλα-έηνο) κε ηελ πνζφηεηα 

απνζέκαηνο θαη ην θφζηνο ηνπο, θαζψο θαη ην ζπζζσξεπκέλν πξννδεπηηθά θφζηνο. 

ΔΕΙΓΜΑ 

 
 

 



  ΒΒ..  ηηααηηηηζζηηηηθθήή  ΑΑλλάάιιππζζεε  ΠΠσσιιήήζζεεσσλλ  

 20/83 

ΒΒ11..  ΓΓεεσσγγξξααθθηηθθήή  θθααηηααλλννκκήή  ππσσιιήήζζεεσσλλ    

Ση είλαη Απεηθφληζε ησλ πσιήζεσλ θαηά γεσγξαθηθή δψλε, λνκφ θαη πφιε 

Πόηε ιακβάλεηαη Ιεληαία ή φπνηε κειεηψληαη/παξνπζηάδνληαη ζηνηρεία πνξείαο πσιήζεσλ 

Από πνύ θαιείηαη Εηθόλα Επηρείξεζεο/Αλάιπζε πσιήζεσλ/ηαηηζηηθά πσιήζεσλ πειαηώλ 

Αλήθεη ζην module ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΤΝΑΛΛΑΟΜΕΝΩΝ 

Πνύ απεπζύλεηαη Γκπνξηθή Δ/λζε 

Ση πεξηέρεη Μκαδνπνηεκέλα ηα παξαζηαηηθά πσιήζεσλ θαηά λνκφ θαη γεσγξαθηθή δψλε κε 

εκ/λία, πφιε θαη πειάηε.  

ΔΕΙΓΜΑ 

 

ρεηηθή ζπλδεδεκέλε εθηύπσζε δείρλεη ηα ζηνηρεία πάλσ ζην Υάξηε ηεο Ειιάδαο κε ρξσκαηηθό θώδηθα 

αλαιόγσο ην ύςνο ησλ πσιήζεσλ: 

 



  ΒΒ..  ηηααηηηηζζηηηηθθήή  ΑΑλλάάιιππζζεε  ΠΠσσιιήήζζεεσσλλ  

 21/83 

ΒΒ22..  ΚΚννξξππθθααίίαα  εείίδδεε  ζζεε  ηηδδίίξξνν  

Ση είλαη Παμηλφκεζε ησλ εηδψλ θαηά Πδίξν ζε ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα (ΣΟΡ 10, ΣΟΡ 

20, ΣΟΡ 50 θ.ν.θ.) 

Πόηε ιακβάλεηαη Ιεληαία ή φπνηε κειεηψληαη/παξνπζηάδνληαη ζηνηρεία πνξείαο πσιήζεσλ 

Από πνύ θαιείηαη Εηθόλα Επηρείξεζεο/Αλάιπζε πσιήζεσλ/ηαηηζηηθά πσιήζεσλ εηδώλ 

Αλήθεη ζην module ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΑΠΟΘΕΜΑΣΩΝ 

Πνύ απεπζύλεηαη Γκπνξηθή Δ/λζε 

Ση πεξηέρεη Γηα ην πιήζνο ησλ «θνξπθαίσλ» εηδψλ πνπ ζα επηιεγνχλ (10,20,50 θιπ.) εκθαλίδεη ηα 

είδε απηά κε ην ΠΔΖΞΜ ηνπο θαηά θζίλνπζα ζεηξά. Ρπάξρεη δπλαηφηεηα λα 

νκαδνπνηεζνχλ θαηά νηθνγέλεηα, θαηεγνξία θ.ν.θ. θαη λα γίλεη νξαηή ε «πνζφηεηα».  

Γπίζεο, παξέρεηαη παλνκνηφηππε ζηαηηζηηθή θαη γηα ηα θνξπθαία είδε ζε ΝΜΟΜΠΕΠΑ 

ΝΩΘΕΟΓΩΚ (αληηζηνίρσο κε δηαζέζηκε ηελ πιεξνθνξία ηνπ ηδίξνπ ηνπο).  

Πέινο, παξέρεηαη παξφκνηα ζηαηηζηηθή γηα ηα θνξπθαία είδε ζε «Γκθαλίζεηο/θνξέο» 

πνπ κεηξά πφζεο θνξέο (ζε πφζεο μερσξηζηέο απνδείμεηο/ηηκνιφγηα) πνπιήζεθε θάζε 

είδνο (ρξήζηκν ζε δξαζηεξηφηεηεο ηχπνπ Θηαληθήο). 

ΔΕΙΓΜΑ 

 

 



  ΒΒ..  ηηααηηηηζζηηηηθθήή  ΑΑλλάάιιππζζεε  ΠΠσσιιήήζζεεσσλλ  

 22/83 

ΒΒ33..  ΚΚννξξππθθααίίαα  εείίδδεε  ζζεε  θθέέξξδδεε  

Ση είλαη Παμηλφκεζε ησλ εηδψλ θαηά Ηέξδε (αμία κηθηνχ θέξδνπο) ζε ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ 

δηάζηεκα (ΠΜΞ 10, ΠΜΞ 20, ΠΜΞ 50 θ.ν.θ.) 

Πόηε ιακβάλεηαη Ιεληαία ή φπνηε κειεηψληαη/παξνπζηάδνληαη ζηνηρεία πνξείαο πσιήζεσλ 

Από πνύ θαιείηαη Εηθόλα Επηρείξεζεο/Αλάιπζε θεξδνθνξίαο 

Αλήθεη ζην module ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΑΠΟΘΕΜΑΣΩΝ 

Πνύ απεπζύλεηαη Γεληθή Δ/λζε, Γκπνξηθή Δ/λζε 

Ση πεξηέρεη Γηα ην πιήζνο ησλ «θνξπθαίσλ» εηδψλ πνπ ζα επηιεγνχλ (10,20,50 θιπ.) εκθαλίδεη ηα 

είδε απηά κε ην ηδίξν ηνπο, ην κηθηφ θέξδνο (κε βάζε ηελ ηειεπηαία απνηίκεζε) θαη ην 

%Ιηθηνχ Ηέξδνπο, ηαμηλνκεκέλα θαηά θζίλνπζα ζεηξά Ιηθηνχ Ηέξδνπο (αμίαο). 

Ρπάξρεη δπλαηφηεηα λα νκαδνπνηεζνχλ θαηά νηθνγέλεηα, θαηεγνξία θ.ν.θ. ή λα 

αιιάμεη ε ηαμηλφκεζε κε βάζε ην %ΙΗ. Πν θφζηνο θαη ε πσιεζείζα πνζφηεηα είλαη 

επίζεο δηαζέζηκεο ζηήιεο. 

ΔΕΙΓΜΑ 

 



  ΒΒ..  ηηααηηηηζζηηηηθθήή  ΑΑλλάάιιππζζεε  ΠΠσσιιήήζζεεσσλλ  

 23/83 

ΒΒ44..  ΥΥεεηηξξόόηηεεξξαα  εείίδδεε  

Ση είλαη Παμηλφκεζε ησλ εηδψλ κε ηα ρακειφηεξα Ηέξδε (αμία κηθηνχ θέξδνπο) ζε ζπγθεθξηκέλν 

δηάζηεκα (ΠΜΞ 10, ΠΜΞ 20, ΠΜΞ 50 θ.ν.θ.) 

Πόηε ιακβάλεηαη Ιεληαία ή φπνηε κειεηψληαη/παξνπζηάδνληαη ζηνηρεία πνξείαο πσιήζεσλ 

Από πνύ θαιείηαη Εηθόλα Επηρείξεζεο/Αλάιπζε θεξδνθνξίαο 

Αλήθεη ζην module ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΑΠΟΘΕΜΑΣΩΝ 

Πνύ απεπζύλεηαη Γεληθή Δ/λζε, Γκπνξηθή Δ/λζε 

Ση πεξηέρεη Γηα ην πιήζνο ησλ «ρεηξφηεξσλ» εηδψλ πνπ ζα επηιεγνχλ (10,20,50 θιπ.) εκθαλίδεη ηα 

είδε απηά κε ην ηδίξν ηνπο, ην κηθηφ θέξδνο (κε βάζε ηελ ηειεπηαία απνηίκεζε) θαη ην 

%Ιηθηνχ Ηέξδνπο, ηαμηλνκεκέλα θαηά αχμνπζα ζεηξά Ιηθηνχ Ηέξδνπο (αμίαο). Ρπάξρεη 

δπλαηφηεηα λα νκαδνπνηεζνχλ θαηά νηθνγέλεηα, θαηεγνξία θ.ν.θ. ή λα αιιάμεη ε 

ηαμηλφκεζε κε βάζε ην %ΙΗ. Πν θφζηνο θαη ε πσιεζείζα πνζφηεηα είλαη επίζεο 

δηαζέζηκεο ζηήιεο. 

ΔΕΙΓΜΑ 

 



  ΒΒ..  ηηααηηηηζζηηηηθθήή  ΑΑλλάάιιππζζεε  ΠΠσσιιήήζζεεσσλλ  

 24/83 

ΒΒ55..  ΚΚννξξππθθααίίννηη  ππεειιάάηηεεοο  

Ση είλαη Παμηλφκεζε ησλ πειαηψλ θαηά Πδίξν ζε ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα (ΣΟΡ 10, ΣΟΡ 

20, ΣΟΡ 50 θ.ν.θ.) 

Πόηε ιακβάλεηαη Ιεληαία ή φπνηε κειεηψληαη/παξνπζηάδνληαη ζηνηρεία πνξείαο πσιήζεσλ 

Από πνύ θαιείηαη Εηθόλα Επηρείξεζεο/Αλάιπζε πσιήζεσλ/ηαηηζηηθά πσιήζεσλ πειαηώλ 

Αλήθεη ζην module ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΤΝΑΛΛΑΟΜΕΝΩΝ 

Πνύ απεπζύλεηαη Γκπνξηθή Δ/λζε 

Ση πεξηέρεη Γηα ην πιήζνο ησλ «θνξπθαίσλ» πειαηψλ πνπ ζα επηιεγνχλ (10,20,50 θιπ.) εκθαλίδεη 

ηνπο πειάηεο απηνχο κε ην ΠΔΖΞΜ ηνπο θαηά θζίλνπζα ζεηξά. Ρπάξρεη δπλαηφηεηα λα 

νκαδνπνηεζνχλ θαηά πσιεηή. Ναξέρνληαη ζηηο δηαζέζηκεο πξνο εκθάληζε ζηήιεο ην 

πιήζνο ηηκνινγίσλ θαη ην πιήζνο πηζησηηθψλ. Οηα θξηηήξηα κπνξεί θαλείο λα δεηήζεη 

ΠΜΞ 10 γηα ζπγθεθξηκέλεο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο ή ζπγθεθξηκέλν πσιεηή ή 

ζπγθεθξηκέλν ππνθαηάζηεκα. Οηε ζπγθεθξηκέλε εθηχπσζε έρνπλ νξηζηεί 4 

«ρξσκαηηθέο δψλεο» γηα ηδίξνπο αλά πειάηε έσο 1.000,00€, έσο 10.000,00€, έσο 

50.000,00€ θαη άλσ ησλ 50.000,00€. 

ΔΕΙΓΜΑ 

 



  ΒΒ..  ηηααηηηηζζηηηηθθήή  ΑΑλλάάιιππζζεε  ΠΠσσιιήήζζεεσσλλ  

 25/83 

ΒΒ66..  ΜΜεε  θθηηλλεεκκέέλλννηη  ππεειιάάηηεεοο  

Ση είλαη Νειάηεο πνπ δελ αγφξαζαλ ζε έλα επηιεγφκελν ρξνληθφ δηάζηεκα είηε είραλ ειάρηζην 

«πιήζνο ηηκνινγίσλ». Πέηνηνπ είδνπο πειάηεο (θαη αλάινγα κε ηελ ηειεπηαία θίλεζή 

ηνπο) πηζαλφ λα έρνπλ απελεξγνπνηεζεί είηε λα απαηηείηαη αιιαγή ηεο εκπνξηθήο 

πνιηηηθήο είηε ηνπ πηζησηηθνχ ειέγρνπ είηε αθφκε, ελέξγεηα γηα κεδεληζκφ ηνπ 

ππνινίπνπ ηνπο. 

Πόηε ιακβάλεηαη Ηαηά πεξηφδνπο ή φπνηε ειέγρεηαη ην ππαξθηφ πειαηνιφγην 

Από πνύ θαιείηαη Δηαρείξηζε/Εηζπξαθηένη Λνγαξηαζκνί/Πιεξνθνξίεο 

Αλήθεη ζην module ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΤΝΑΛΛΑΟΜΕΝΩΝ 

Πνύ απεπζύλεηαη Γκπνξηθή Δ/λζε 

Ση πεξηέρεη Γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ζα επηιεγεί εκθαλίδεη ηνπο πειάηεο πνπ ΔΓΚ αγφξαζαλ 

θαηά «παιαηφηεηα» δειαδή εκ/λία ηειεπηαίαο θίλεζεο. Γκθαλίδεηαη ν ζρεηηθφο 

πσιεηήο θαη ηα ζηνηρεία ηνπ θαζελφο, θαζψο θαη ην πιήζνο ηηκνινγίσλ θαη ν ζρεηηθφο 

ηδίξνο (αλ είραλ θάπνην κηθξφ αξηζκφ ηηκνινγίσλ ζην δηάζηεκα απηφ). 

ΔΕΙΓΜΑ 

 



  ΒΒ..  ηηααηηηηζζηηηηθθήή  ΑΑλλάάιιππζζεε  ΠΠσσιιήήζζεεσσλλ  

 26/83 

ΒΒ77..  ΑΑλλάάιιππζζεε  ηηδδίίξξννππ  

Ση είλαη Οπγθεληξσηηθή εηθφλα ησλ πσιήζεσλ ελφο δηαζηήκαηνο κε ηηο ζπλήζεηο δηαζηάζεηο 

πιεξνθφξεζεο πσιήζεσλ (είδνο, πειάηεο, πσιεηήο, ππνθαηάζηεκα). 

Πόηε ιακβάλεηαη Ιεληαία ή φπνηε κειεηψληαη/παξνπζηάδνληαη ζηνηρεία πνξείαο πσιήζεσλ 

Από πνύ θαιείηαη Δηαρείξηζε/Απνζέκαηα/ηαηηζηηθέο/Πσιήζεηο εηδώλ θαηά πειάηε 

Αλήθεη ζην module ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΤΝΑΛΛΑΟΜΕΝΩΝ 

Πνύ απεπζύλεηαη Γκπνξηθή Δ/λζε 

Ση πεξηέρεη Γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ζα επηιεγεί εκθαλίδεη ηνπο πειάηεο κε ηελ αλάιπζε ησλ 

εηδψλ πνπ αγφξαζαλ θαη κε ζηνηρεία πνζφηεηαο, ηδίξνπ, θφζηνπο θαη % Ιηθηνχ 

Ηέξδνπο. Ιπνξεί θαλείο λα θάλεη νκαδνπνίεζε θαηά ππνθαηάζηεκα ή/θαη πσιεηή. 

Οηηο δηαζέζηκεο πξνο εκθάληζε ζηήιεο είλαη θαη νη «ρακέλεο πσιήζεηο». 

ΔΕΙΓΜΑ 

 



  ΒΒ..  ηηααηηηηζζηηηηθθήή  ΑΑλλάάιιππζζεε  ΠΠσσιιήήζζεεσσλλ  

 27/83 

ΒΒ88..  ΠΠσσιιήήζζεεηηοο  θθααηηάά  ππππννθθααηηάάζζηηεεκκαα  

Ση είλαη Γίλαη έλαο θχβνο αλάιπζεο ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηδίξνπ κε πνιπάξηζκεο δηαζηάζεηο 

(ρξνληθή δηάζηαζε ζε νπνηαδήπνηε αλάιπζε, αθνχ πξνέξρεηαη απφ ηηο αλαιπηηθέο 

εγγξαθέο, νκαδνπνηεηηθά εηδψλ, πειαηψλ, νξηδφληηεο δηαζηάζεηο, πσιεηή, 

ππνθαηάζηεκα) 

Πόηε ιακβάλεηαη Ιεληαία ή φπνηε κειεηψληαη/παξνπζηάδνληαη ζηνηρεία πνξείαο πσιήζεσλ 

Από πνύ θαιείηαη Εηθόλα επηρείξεζεο/Αλάιπζε πσιήζεσλ/πλδπαζκνί ζηνηρείσλ πσιήζεσλ 

Αλήθεη ζην module Μ.Ι.S/SALES & PURCHASES ANALYTICS 

Πνύ απεπζύλεηαη Γκπνξηθή Δ/λζε 

Ση πεξηέρεη Γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ζα επηιεγεί εκθαλίδεη θαηά κήλα θαη ππνθαηάζηεκα ηηο 

Νσιήζεηο κε πνζφηεηα θαη ηδίξν, αιιά ζηα κελ δεδνκέλα κπνξεί θαλείο λα πάξεη 

άκεζα θαη ηε κέζε ηηκή πψιεζεο πνπ πξνθχπηεη ή λα κεηαθέξεη ηνλ πσιεηή ή ηελ 

θαηεγνξία πειαηψλ σο γξακκέο ή ζηήιεο, λα εκθαλίζεη πνζνζηά επί ηνπ ζπλφινπ ζηα 

αμηαθά «θειηά» θ.ν.θ. Μη κνξθέο είλαη φζνη θαη νη ζπλδπαζκνί ησλ δηαζέζηκσλ 

δηαζηάζεσλ. 

ΔΕΙΓΜΑ 

 



  ΒΒ..  ηηααηηηηζζηηηηθθήή  ΑΑλλάάιιππζζεε  ΠΠσσιιήήζζεεσσλλ  

 28/83 

ΒΒ99..  ΠΠσσιιήήζζεεηηοο  ααλλάά  ώώξξαα  

Ση είλαη ξεζηκεχεη ζε αιπζίδεο κε θαηαζηήκαηα γηα ηνλ εληνπηζκφ ησλ «σξψλ αηρκήο». 

Πόηε ιακβάλεηαη Εκεξήζηα ή εβδνκαδηαία  

Από πνύ θαιείηαη Εηθόλα επηρείξεζεο/Αλάιπζε πσιήζεσλ/πλδπαζκνί ζηνηρείσλ πσιήζεσλ 

Αλήθεη ζην module Μ.Ι.S/SALES & PURCHASES ANALYTICS 

Πνύ απεπζύλεηαη Γκπνξηθή Δ/λζε, Ρπεχζπλνη θαηαζηεκάησλ 

Ση πεξηέρεη Γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ζα επηιεγεί δίλεη ζηνηρεία ηδίξνπ θαη πνζνηήησλ 

πψιεζεο αλά ππνθαηάζηεκα θαη ψξα. Δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα επηιεγεί σο δηάζηαζε ν 

πσιεηήο ή ε εβδνκάδα, εκέξα θιπ. αιιά θαη θαηεγνξίεο πειαηψλ.  

ΔΕΙΓΜΑ 

 

Μηα γξήγνξε καηηά ζην πνηεο ώξεο παξνπζηάδνπλ ηα κεγαιύηεξα «λνύκεξα» παίξλνπκε αλ 

ρξεζηκνπνηήζνπκε ην «% επί ζπλόινπ» 

 

 



  ΒΒ..  ηηααηηηηζζηηηηθθήή  ΑΑλλάάιιππζζεε  ΠΠσσιιήήζζεεσσλλ  

 29/83 

ΒΒ1100..  ππγγθθξξίίζζεεηηοο  θθααηη’’έέηηννοο  θθααηη  κκήήλλαα  

Ση είλαη Ηχβνο αλάιπζεο πσιήζεσλ γηα ζχγθξηζε ησλ Νσιήζεσλ θαηά έηνο θαη κήλα πνπ 

επηηξέπεη ηελ επηινγή ζπγθεθξηκέλσλ εηψλ θαη κελψλ ή 3κήλσλ θιπ. γηα ζχγθξηζε. Ε 

επηινγή απηή είλαη πνιχ ζεκαληηθή γηα λα πάξνπκε ΑΙΓΟΑ ηα δεδνκέλα (αλ π.ρ. 

ζέινπκε ζχγθξηζε ζπγθεθξηκέλνπ κήλα γηα φιεο ηηο ρξνληέο) αληί λα δεηήζνπκε ΜΘΜΡΟ 

ηνπο κήλεο π.ρ. 3 εηψλ γηα λα απνκνλψζνπκε εθείλνλ πνπ εξεπλνχκε. 

Πόηε ιακβάλεηαη Ιεληαία ή φπνηε κειεηψληαη/παξνπζηάδνληαη ζηνηρεία πνξείαο πσιήζεσλ 

Από πνύ θαιείηαη Εηθόλα επηρείξεζεο/Αλάιπζε πσιήζεσλ/πλδπαζκνί ζηνηρείσλ πσιήζεσλ 

Αλήθεη ζην module Μ.Ι.S/SALES & PURCHASES ANALYTICS 

Πνύ απεπζύλεηαη Γκπνξηθή Δ/λζε 

Ση πεξηέρεη Δίλεη ζηνηρεία ηδίξνπ αλά κήλα, εκπνξηθφ ηνκέα, νηθνγέλεηα πειαηψλ θαη έηνο αιιά ε 

ρξήζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο δηαζέζηκεο δηαζηάζεηο είλαη άκεζε.  

ΔΕΙΓΜΑ 

 

 

 

 



  ΒΒ..  ηηααηηηηζζηηηηθθήή  ΑΑλλάάιιππζζεε  ΠΠσσιιήήζζεεσσλλ  

 30/83 

ΒΒ1111..  ΓΓιιεεγγρρννοο  ννξξίίσσλλ  ΜΜηηθθηηννύύ  ΚΚέέξξδδννπποο  

Ση είλαη ξεζηκεχεη γηα έιεγρν ηνπ αλ ην χςνο ησλ εθπηψζεσλ ή γεληθφηεξα νη ηηκέο πνπ έρνπλ 

δνζεί ζηνπο πειάηεο νδήγεζαλ ζην θαηψθιη ηνπ κηθηνχ θέξδνπο πνπ έρεη ηεζεί αλά 

είδνο (αλ έρνπλ ηεζεί ηέηνηα φξηα).  

Πόηε ιακβάλεηαη Ηαηά πεξηφδνπο φηαλ εμεηάδνληαη νη ηηκνινγηαθέο/εθπησηηθέο πνιηηηθέο  

Από πνύ θαιείηαη Εηθόλα επηρείξεζεο/Αλάιπζε θεξδνθνξίαο 

Αλήθεη ζην module Μ.Ι.S/SALES & PURCHASES ANALYTICS 

Πνύ απεπζύλεηαη Γκπνξηθή Δ/λζε 

Ση πεξηέρεη Γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ζα επηιεγεί εκθαλίδεη ηα είδε ΑΚΑ ΝΩΘΕΠΕ κε ην Πδίξν, 

ην Ιηθηφ Ηέξδνο θαη ην %ΙΗ θαη ζπγθξίλεη κε ην φξην ειάρηζηνπ ΙΗ πνπ έρεη νξηζηεί 

ζηα είδε. Νεξηέρεη ρξσκαηηθφ θψδηθα ζηε ζηήιε «Δηαθνξά». 

ΔΕΙΓΜΑ 

 

 

 



  ΒΒ..  ηηααηηηηζζηηηηθθήή  ΑΑλλάάιιππζζεε  ΠΠσσιιήήζζεεσσλλ  

 31/83 

ΒΒ1122..  ΑΑηηηηηηννιιόόγγεεζζεε  εεθθππηηώώζζεεσσλλ  

Ση είλαη ξεζηκεχεη γηα έιεγρν ηνπ χςνπο ησλ εθπηψζεσλ πνπ έρνπλ δνζεί ζηνπο πειάηεο θαη 

ηνπ ηξφπνπ πνπ έρνπλ δνζεί (κε πηζησηηθά ηδίξνπ, κε εθπηψζεηο επί ηηκνινγίνπ θιπ.). 

Πόηε ιακβάλεηαη Ηαηά πεξηφδνπο φηαλ εμεηάδνληαη νη ηηκνινγηαθέο/εθπησηηθέο πνιηηηθέο αλά πειάηε 

Από πνύ θαιείηαη Εηθόλα επηρείξεζεο/Αλάιπζε πσιήζεσλ/ηαηηζηηθά πσιήζεσλ πειαηώλ 

Αλήθεη ζην module ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΤΝΑΛΛΑΟΜΕΝΩΝ 

Πνύ απεπζύλεηαη Γκπνξηθή Δ/λζε 

Ση πεξηέρεη Γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ζα επηιεγεί εκθαλίδεη ζε 1
ν
 επίπεδν ηνπο πειάηεο θαη ηε 

βαζηθή πιεξνθνξία ηνπ Πδίξνπ ηνπο, ελψ ζηηο επφκελεο ζηήιεο αλαιχεηαη γηα ην «ηδίξν 

εθθίλεζεο» (αξρηθφ πνζφ) ηη εθπηψζεηο δφζεθαλ («επί ηηκνινγίσλ» θαη «ιφγσ ηδίξνπ» 

πνπ πξνθχπηεη απφ ηα Νηζησηηθά Γθπησζεο). Ρπνινγίδνληαη θαη νη ζρεηηθνί Ιέζνη 

Μξνη Ννζνζηψλ Γθπησζεο, θαζψο θαη ε «θιίκαθα» ησλ κέζσλ % (1-100 αλά 10%), 

ψζηε λα κπνξεί θαλείο λα θάλεη κηα ζρεηηθή θαηεγνξηνπνίεζε ησλ πειαηψλ. 

ΔΕΙΓΜΑ 

 



  ΓΓ..  ΓΓππίίζζεεκκεεοο  εεθθηηππππώώζζεεηηοο,,  ππκκθθσσλλίίεεοο  &&  ΘΘεεσσξξεεκκέέλλαα  

 32/83 

ΓΓ11..  ΙΙζζννδδύύγγηηνν  ΓΓεελληηθθώώλλ  &&  ΑΑλλααιιππηηηηθθώώλλ  ΚΚααζζννιιηηθθώώλλ  

Ση είλαη Ε θπξηφηεξε εθηχπσζε ηεο Θνγηζηηθήο κε φιε ηελ θίλεζε θαη ηα πξννδεπηηθά ησλ 

ινγαξηαζκψλ φισλ ησλ βαζκίδσλ. 

Πόηε ιακβάλεηαη Ιεληαία πξηλ ην θιείζηκν ηνπ κήλα γηα ζπκθσλία θαη έιεγρν θαη κεηά ην θιείζηκν σο 

επίζεκε. 

Από πνύ θαιείηαη Πεξηνδηθέο Εξγαζίεο/Δηαδηθαζίεο ιήμεο πεξηόδσλ/Επίζεκεο θαηαζηάζεηο 

Αλήθεη ζην module ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ/ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ 

Πνύ απεπζύλεηαη Μηθνλνκηθή Δ/λζε 

Ση πεξηέρεη Γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ζα επηιεγεί, εκθαλίδεη ηα πξννδεπηηθά ζχλνια θαη ηα 

ππφινηπα εθ κεηαθνξάο, ηελ θίλεζε ηεο πεξηφδνπ, ηα πξννδεπηηθά αζξνίζκαηα θαη ην 

ππφινηπν ζε 2 ζηήιεο ζην ηέινο ηεο πεξηφδνπ. Ιπνξεί λα παξζεί ΑΚΑ βαζκίδα ή γηα 

νπνηνδήπνηε ρξνληθφ δηάζηεκα ή κε ζπγθεθξηκέλνπο ι/ζκνχο γηα έιεγρν. 

ΔΕΙΓΜΑ 

 



  ΓΓ..  ΓΓππίίζζεεκκεεοο  εεθθηηππππώώζζεεηηοο,,  ππκκθθσσλλίίεεοο  &&  ΘΘεεσσξξεεκκέέλλαα  

 33/83 

ΓΓ22..  ΛΛννγγηηζζηηηηθθάά  ΗΗκκεεξξννιιόόγγηηαα  

Ση είλαη Ε ππνρξεσηηθή εθηχπσζε ησλ αλαιπηηθψλ άξζξσλ αλά Εκεξνιφγην Θνγηζηηθήο.  

Πόηε ιακβάλεηαη Θακβάλεηαη ππνρξεσηηθά ζην ηέινο ησλ κελψλ αιιά θαη νπνηαδήπνηε ζηηγκή γηα 

ζπκθσλίεο, έιεγρν θιπ. 

Από πνύ θαιείηαη Πεξηνδηθέο Εξγαζίεο/Δηαδηθαζίεο ιήμεο πεξηόδσλ/Επίζεκεο θαηαζηάζεηο 

Αλήθεη ζην module ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ/ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ 

Πνύ απεπζύλεηαη Μηθνλνκηθή Δ/λζε 

Ση πεξηέρεη Γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ζα επηιεγεί, εκθαλίδεη ηα εθ κεηαθνξάο ζχλνια ηνπ 

Εκεξνινγίνπ θαη ζηε ζπλέρεηα αλαιπηηθά ηα ινγηζηηθά άξζξα θαηά εκέξα θαη Α/Α, κε 

ζχλνια αλά εκέξα. 

ΔΕΙΓΜΑ 

 



  ΓΓ..  ΓΓππίίζζεεκκεεοο  εεθθηηππππώώζζεεηηοο,,  ππκκθθσσλλίίεεοο  &&  ΘΘεεσσξξεεκκέέλλαα  

 34/83 

ΓΓ33..  ΑΑλλααιιππηηηηθθάά  ΚΚααζζννιιηηθθάά  

Ση είλαη Ε αλαιπηηθή θαξηέια κε ηηο εγγξαθέο θάζε ινγαξηαζκνχ (αλαιπηηθφ θαζνιηθφ).  

Πόηε ιακβάλεηαη Θακβάλεηαη ππνρξεσηηθά ζην ηέινο ηνπ έηνπο αιιά θαη νπνηαδήπνηε ζηηγκή δεηεζεί ή 

ρξεηαζηεί γηα έιεγρν. 

Από πνύ θαιείηαη Δηαρείξηζε/Λνγηζηηθή 

Αλήθεη ζην module ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ/ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ 

Πνύ απεπζύλεηαη Μηθνλνκηθή Δ/λζε 

Ση πεξηέρεη Γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ζα επηιεγεί, εκθαλίδεη αλά ινγαξηαζκφ (αλσηεξνβάζκην ή 

αλαιπηηθφ) ηα εμ απνγξαθήο θαη ηα εθ κεηαθνξάο μερσξηζηά θαη ζηε ζπλέρεηα 

αλαιπηηθά ηηο εγγξαθέο ηνπ δηαζηήκαηνο κε ηελ πξννδεπηηθή δηακφξθσζε ηνπ 

ππνινίπνπ αλά εγγξαθή. 

ΔΕΙΓΜΑ 

  



  ΓΓ..  ΓΓππίίζζεεκκεεοο  εεθθηηππππώώζζεεηηοο,,  ππκκθθσσλλίίεεοο  &&  ΘΘεεσσξξεεκκέέλλαα  

 35/83 

ΓΓ44..  ΙΙζζννδδύύγγηηνν  ααλληηηηζζηηννίίρρηηζζεεοο  ΑΑλλααιιππηηηηθθώώλλ  ΚΚααζζννιιηηθθώώλλ  

Ση είλαη Γιεγθηηθή θαηάζηαζε Ζζνδπγίνπ φπνπ γηα θάζε θαησηεξνβάζκην ινγαξηαζκφ 

αλαιχεηαη ΑΝΜ ΝΜΖΜΡΟ ΑΘΘΜΡΟ ΘΜΓΑΞΖΑΟΙΜΡΟ ΠΞΜΦΜΔΜΠΕΘΕΗΓ. 

Πόηε ιακβάλεηαη Θακβάλεηαη πεξηνδηθά γηα επηβεβαίσζε ηεο νξζφηεηαο ησλ εγγξαθψλ. 

Από πνύ θαιείηαη Δηαρείξηζε/Λνγηζηηθή 

Αλήθεη ζην module ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ/ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ 

Πνύ απεπζύλεηαη Μηθνλνκηθή Δ/λζε, Οηειέρε ινγηζηεξίνπ 

Ση πεξηέρεη Γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ζα επηιεγεί, εκθαλίδεη αλά ινγαξηαζκφ ηνπ Αλαιπηηθνχ 

Ηαζνιηθνχ κηα ζπλνπηηθή κνξθή ηνπ Ζζνδπγίνπ, ελψ ζε 2
ν
 επίπεδν ηελ αλάιπζε ηεο 

πξνέιεπζεο ησλ πνζψλ ηνπ πνπ ζηεξίδεηαη ζηε ζπλχπαξμε ησλ εγγξαθψλ ηνπ κε 

εγγξαθέο άιισλ ι/ζκψλ ζην ίδην άξζξν. 

ΔΕΙΓΜΑ 

 



  ΓΓ..  ΓΓππίίζζεεκκεεοο  εεθθηηππππώώζζεεηηοο,,  ππκκθθσσλλίίεεοο  &&  ΘΘεεσσξξεεκκέέλλαα  

 36/83 

ΓΓ55..  ΓΓεελληηθθόό  ΚΚααζζννιιηηθθόό  ααλλάά  εεκκέέξξαα  

Ση είλαη Γιεγθηηθή θαηάζηαζε ηνπ Ζζνδπγίνπ Γεληθψλ Ηαζνιηθψλ φπνπ γηα θάζε ι/ζκφ 

απεηθνλίδεηαη ε θίλεζή ηνπ αλά εκέξα. 

Πόηε ιακβάλεηαη Θακβάλεηαη πεξηνδηθά γηα επηβεβαίσζε ηεο νξζφηεηαο ησλ εγγξαθψλ. 

Από πνύ θαιείηαη Δηαρείξηζε/Λνγηζηηθή 

Αλήθεη ζην module ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ/ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ 

Πνύ απεπζύλεηαη Μηθνλνκηθή Δ/λζε, Οηειέρε ινγηζηεξίνπ 

Ση πεξηέρεη Γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ζα επηιεγεί, εκθαλίδεη αλά ινγαξηαζκφ ηνπ Γεληθνχ 

Ηαζνιηθνχ κηα αλάιπζε ηεο θίλεζήο ηνπ αλά εκέξα, κε ην πξννδεπηηθφ ππφινηπν πνπ 

δηακνξθψλεηαη θαη αλαθεθαιαησηηθά ζχλνια ζην ηέινο. 

ΔΕΙΓΜΑ 

 

   

  



  ΓΓ..  ΓΓππίίζζεεκκεεοο  εεθθηηππππώώζζεεηηοο,,  ππκκθθσσλλίίεεοο  &&  ΘΘεεσσξξεεκκέέλλαα  

 37/83 

ΓΓ66..  ΜΜεελληηααίίαα  ΚΚααηηάάζζηηααζζεε  ΒΒηηββιιίίννππ  ΑΑππννζζήήθθεεοο  

Ση είλαη Ε κεληαία ππνρξεσηηθή εθηχπσζε ηεο ζπλνιηθήο θίλεζεο αλά είδνο (ηχπνο Ζζνδπγίνπ) 

γηα φζνπο έρνπλ ζεσξεκέλε απνζήθε.  

Πόηε ιακβάλεηαη Ιεληαία αιιά θαη νπνηαδήπνηε ζηηγκή γηα έιεγρν. 

Από πνύ θαιείηαη Πεξηνδηθέο Εξγαζίεο/Δηαδηθαζίεο ιήμεο πεξηόδσλ/Επίζεκεο θαηαζηάζεηο  

Αλήθεη ζην module ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΑΠΟΘΕΜΑΣΩΝ 

Πνύ απεπζύλεηαη Μηθνλνκηθή Δ/λζε 

Ση πεξηέρεη Γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ζα επηιεγεί, εκθαλίδεη αλά ππνθαηάζηεκα, απνζεθεπηηθφ 

ρψξν θαη ηχπν απνζέκαηνο (εκπνξεχκαηα, α’ χιεο θιπ.) ηα είδε κε ηηο πνζφηεηεο θαη 

αμίεο εθ κεηαθνξάο θαη πεξηφδνπ, θαζψο θαη ην απνκέλνλ ππφινηπφ ηνπο κε 

ζπγθεληξσηηθή απεηθφληζε ησλ κε θηλεζέλησλ ζην ηέινο. 

ΔΕΙΓΜΑ 

Ναξέρεηαη ζε 4 ελαιιαθηηθέο κνξθέο αλαιφγσο ηεο επηζπκεηήο αλάιπζεο ζε ζηήιεο 

  Απιή (εηζαγσγέο-εμαγσγέο) 

 

  Οπλνπηηθή (αγνξέο-ινηπέο εηζαγσγέο θαη πσιήζεηο-ινηπέο εμαγσγέο) 

 

  Αλαιπηηθή (αγνξέο-παξαγσγή-ινηπέο εηζαγσγέο θαη πσιήζεηο-αλαιώζεηο-απηνπαξαδόζεηο-ινηπέο εμαγσγέο) 

 

  Ιφλν κε Γηζαγσγέο (αγνξέο-ινηπέο εηζαγσγέο) 

 



  ΓΓ..  ΓΓππίίζζεεκκεεοο  εεθθηηππππώώζζεεηηοο,,  ππκκθθσσλλίίεεοο  &&  ΘΘεεσσξξεεκκέέλλαα  

 38/83 

ΓΓ77..  ΙΙζζννδδύύγγηηνν  ΑΑππννζζήήθθεεοο  ((ααππννηηεειιέέζζκκααηηαα  θθααηη’’εείίδδννοο))  

Ση είλαη Πν Ζζνδχγην Απνζήθεο κε απεηθφληζε απνηειεζκάησλ (ηζνδχλακν κε ην ινγαξηαζκφ 94 

θαη 96 ηεο Αλαιπηηθήο Θνγηζηηθήο/κεξίδα είδνπο), δειαδή θφζηνο κελφλησλ, θφζηνο 

ρνξεγήζεσλ θαη κηθηά απνηειέζκαηα (θέξδε-δεκίεο) ΑΚΑ ΓΖΔΜΟ.  

Πόηε ιακβάλεηαη Οην ηέινο θνζηνινγηθψλ πεξηφδσλ. 

Από πνύ θαιείηαη Πεξηνδηθέο Εξγαζίεο/Δηαδηθαζίεο ιήμεο πεξηόδσλ/Επίζεκεο θαηαζηάζεηο  

Αλήθεη ζην module ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΑΠΟΘΕΜΑΣΩΝ 

Πνύ απεπζύλεηαη Μηθνλνκηθή Δ/λζε 

Ση πεξηέρεη Γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ζα επηιεγεί, εκθαλίδεη αλά ηχπν απνζέκαηνο 

(εκπνξεχκαηα, α’ χιεο θιπ.) ηα είδε κε ηηο πνζφηεηεο θαη αμίεο έλαξμεο (απνγξαθήο ή 

εθ κεηαθνξάο απφ ηελ πξνεγνχκελε θνζηνινγηθή πεξίνδν), ηηο πνζφηεηεο, αμίεο θαη 

θφζηε εληφο ηεο θνζηνινγηθήο πεξηφδνπ θαη ππφινηπν θαηά πνζφηεηα θαη αμία ζηε 

ιήμε, θαζψο θαη αμία θαη % κηθηνχ θέξδνπο. 

ΔΕΙΓΜΑ 

Ναξέρεηαη ζε 3 ελαιιαθηηθέο κνξθέο αλαιφγσο ηεο επηζπκεηήο αλάιπζεο ζε ζηήιεο 

  Απιή (εηζαγσγέο-εμαγσγέο) 

 

  Οπλνπηηθή (αγνξέο-ινηπέο εηζαγσγέο θαη πσιήζεηο-ινηπέο εμαγσγέο) 

 

  Αλαιπηηθή (αγνξέο-παξαγσγή-ινηπέο εηζαγσγέο θαη πσιήζεηο-αλαιώζεηο-απηνπαξαδόζεηο-ινηπέο εμαγσγέο) 

 



  ΓΓ..  ΓΓππίίζζεεκκεεοο  εεθθηηππππώώζζεεηηοο,,  ππκκθθσσλλίίεεοο  &&  ΘΘεεσσξξεεκκέέλλαα  
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ΓΓ88..  ΚΚααηηάάζζηηααζζεε  ΑΑππννζζεεθθώώλλ  ΣΣξξίίηησσλλ  //  εε  ΣΣξξίίηηννπποο  

Ση είλαη Πχπνο Ζζνδπγίνπ φπνπ γηα ΑΚΑ ινγηθφ Απνζεθεπηηθφ ψξν δίλεη πνζφηεηεο (ή θαη 

αμίεο) θαη ππφινηπα ΗΑΠΑ Οπλαιιαζζφκελν (πειάηε ή πξνκεζεπηή), νχησο ψζηε λα 

κελ ρξεηάδεηαη λα παξαθνινπζεί θαλείο μερσξηζηέο απνζεθεπηηθέο κνλάδεο ζην 

ζχζηεκα, ζε πεξίπησζε εκπνξεπκάησλ ΟΓ ΠΞΖΠΜΡΟ ή ΝΑΞΑ ΠΞΖΠΜΖΟ.  

Πόηε ιακβάλεηαη Οην ηέινο κελψλ. 

Από πνύ θαιείηαη Δηαρείξηζε/Απνζέκαηα/Ειεγρνο ππνινίπσλ  

Αλήθεη ζην module ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΑΠΟΘΕΜΑΣΩΝ 

Πνύ απεπζύλεηαη Μηθνλνκηθή Δ/λζε, Δηνίθεζε Απνζεθψλ  

Ση πεξηέρεη Γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ζα επηιεγεί, εκθαλίδεη αλά Απνζεθεπηηθφ ψξν θαη 

ζπλαιιαζζφκελν ηα είδε αλαιπηηθά κε ην ππφινηπφ ηνπο εθ κεηαθνξάο, ηηο εηζαγσγέο 

θαη εμαγσγέο πεξηφδνπ θαη ην ηειηθφ ππφινηπν ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ζπλαιιαζζφκελν, 

ελψ ζε 2
ν
 επίπεδν αλαιχνληαη νη ζρεηηθέο εγγξαθέο. Μη ζπλδεδεκέλεο εθηππψζεηο 

επηηξέπνπλ δηαθνξεηηθέο κνξθέο πάλσ ζην απνηέιεζκα απηφ: 

  Μόλν πνζόηεηεο 

  Πνζόηεηεο θαη αμίεο 

  Μόλν ππόινηπν (Καηάζηαζε Απνγξαθήο) 

ΔΕΙΓΜΑ 

 



  ΓΓ..  ΓΓππίίζζεεκκεεοο  εεθθηηππππώώζζεεηηοο,,  ππκκθθσσλλίίεεοο  &&  ΘΘεεσσξξεεκκέέλλαα  
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ΓΓ99..  ΚΚααξξηηέέιιαα  ((ΒΒηηββιιίίνν  ΑΑππννζζήήθθεεοο))  

Ση είλαη Ε θαξηέια κε ηηο  αλαιπηηθέο εγγξαθέο αλά είδνο.  

Πόηε ιακβάλεηαη Οην ηέινο θνζηνινγηθψλ πεξηφδσλ. 

Από πνύ θαιείηαη Πεξηνδηθέο Εξγαζίεο/Δηαδηθαζίεο ιήμεο πεξηόδσλ/Επίζεκεο θαηαζηάζεηο  

Αλήθεη ζην module ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΑΠΟΘΕΜΑΣΩΝ 

Πνύ απεπζύλεηαη Μηθνλνκηθή Δ/λζε 

Ση πεξηέρεη Γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ζα επηιεγεί, εκθαλίδεη γηα θάζε είδνο ΑΚΑ Απνζεθεπηηθφ 

ψξν βαζηθά ζηνηρεία «ηαπηνπνίεζεο», ην εμ απνγξαθήο θαη ην εθ κεηαθνξάο 

ππφινηπν θαη ηηο αλαιπηηθέο εγγξαθέο κε πξννδεπηηθή δηακφξθσζε ηνπ πνζνηηθνχ 

ππνινίπνπ, ζην ηέινο δε, απεηθνλίδεηαη θαη ε ζπγθεληξσηηθή γηα φιεο ηηο Απνζήθεο 

αμηαθή εηθφλα ηνπ είδνπο (αμία ππνινίπνπ, θφζηνο πσιεζέλησλ, απνηέιεζκα). Ε 

αλάιπζε ησλ ζηειψλ φπνπ αλαγξάθνληαη νη πνζφηεηεο θαη νη αμίεο πεξηφδνπ είλαη 

επηιέμηκε, θαη’αληηζηνηρία κε ηηο δηαζέζηκεο κνξθέο Ιεληαίαο Ηαηάζηαζεο θαη 

Ζζνδπγίσλ, δειαδή «Απιή», «Οπλνπηηθή», θαη «Αλαιπηηθή».  

ΔΕΙΓΜΑ 

 



  ΓΓ..  ΓΓππίίζζεεκκεεοο  εεθθηηππππώώζζεεηηοο,,  ππκκθθσσλλίίεεοο  &&  ΘΘεεσσξξεεκκέέλλαα  
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ΓΓ1100..  ΙΙζζννδδύύγγηηνν  ΠΠααγγίίσσλλ  

Ση είλαη Ζζνδχγην κε ηα αλαιπηηθά πάγηα ζηνηρεία θαηά (θχξην) ινγαξηαζκφ Θνγηζηηθήο.  

Πόηε ιακβάλεηαη Οην ηέινο κελψλ θαη ζην ηέινο ξήζεο γηα έιεγρν θαη ζπκθσλία κε ηε Θνγηζηηθή. 

Από πνύ θαιείηαη Πεξηνδηθέο Εξγαζίεο/Δηαδηθαζίεο ιήμεο πεξηόδσλ/Επίζεκεο θαηαζηάζεηο  

Αλήθεη ζην module OΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ/ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΠΑΓΙΩΝ STANDARD 

Πνύ απεπζύλεηαη Μηθνλνκηθή Δ/λζε 

Ση πεξηέρεη Γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ζα επηιεγεί, εκθαλίδεη γηα θάζε πάγην ηα εθ κεηαθνξάο 

πνζά θηήζεσλ θαη απνζβέζεσλ, θαζψο θαη ην αλαπφζβεζην ππφινηπν, ζηα πνζά 

πεξηφδνπ ππάξρεη δηαρσξηζκφο ζε αγνξέο, πηζησηηθά, απνζβέζεηο, θφζηνο 

πσιεζέλησλ θαη απνκέλνπζα απνζβεζηέα αμία θαη ηέινο ε πνζφηεηα θαη ην 

αλαπφζβεζην ππφινηπν ζην ηέινο ηνπ δηαζηήκαηνο. Μη ζηήιεο είλαη έηζη επηιεγκέλεο 

ψζηε λα κπνξεί λα ειέγμεη θαλείο ηφζν ηνπο θχξηνπο ι/ζκνχο παγίσλ, φζν θαη εθείλνπο 

ησλ απνζβεζζέλησλ θαη ησλ απνζβέζεσλ ζε αληηπαξάζεζε κε ηε Θνγηζηηθή. 

ΔΕΙΓΜΑ 

 



  ΓΓ..  ΓΓππίίζζεεκκεεοο  εεθθηηππππώώζζεεηηοο,,  ππκκθθσσλλίίεεοο  &&  ΘΘεεσσξξεεκκέέλλαα  
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ΓΓ1111..  ΑΑλλααιιππηηηηθθόό  ΜΜεεηηξξώώνν  ΠΠααγγίίσσλλ  

Ση είλαη Πν Ιεηξψν Ναγίσλ κε ηα αλαιπηηθά πάγηα ζηνηρεία θαηά (θχξην) ινγαξηαζκφ 

Θνγηζηηθήο θαη θαηά «αγνξά/απφθηεζε». 

Πόηε ιακβάλεηαη Οην ηέινο ηεο ξήζεο αιιά θαη ελδηάκεζα γηα έιεγρν θαη ζπκθσλία κε ηε Θνγηζηηθή. 

Από πνύ θαιείηαη Δηαρείξηζε/Πάγηα  

Αλήθεη ζην module OΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ/ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΠΑΓΙΩΝ STANDARD 

Πνύ απεπζύλεηαη Μηθνλνκηθή Δ/λζε 

Ση πεξηέρεη Γηα θάζε πάγην ηα νξηζκέλα ζηαζεξά ζηνηρεία (ζπληειεζηήο απφζβεζεο, ζπληειεζηήο 

ΦΝΑ, έλαξμε απνζβέζεσλ, εκ/λία, παξαζηαηηθφ θαη πξνκεζεπηήο αγνξάο, πεγή 

ρξεκαηνδφηεζεο, ζέζε θαη θαηάζηαζε (ελεξγφ, πσιεζέλ, αδξαλέο θιπ.) θαη ζηε 

ζπλέρεηα φζνλ αθνξά ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία, απηά παξαηίζεληαη ΑΚΑ ΑΓΜΞΑ (ζην 

ίδην πάγην ηεξνχληαη αλαιπηηθά νη απνθηήζεηο κε φια ηνπο ηα ζηνηρεία) ηα εθ 

κεηαθνξάο πνζά αγνξψλ θαη απνζβέζεσλ, γηα ηελ επηιεγκέλε πεξίνδν ππάξρεη 

δηαρσξηζκφο ζε αγνξέο, πηζησηηθά, απνζβέζεηο, θφζηνο πσιεζέλησλ θαη απνκέλνπζα 

απνζβεζηέα αμία, ελψ ζηα ζχλνια εκθαλίδνληαη ηα πξννδεπηηθά απνζβεζζέληα θαη ην 

ππφινηπν ζηε ιήμε. Μη ζηήιεο είλαη έηζη επηιεγκέλεο ψζηε λα κπνξεί λα ειέγμεη θαλείο 

ηφζν ηνπο θχξηνπο ι/ζκνχο παγίσλ, φζν θαη εθείλνπο ησλ απνζβεζζέλησλ θαη ησλ 

απνζβέζεσλ ζε αληηπαξάζεζε κε ηε Θνγηζηηθή. 

ΔΕΙΓΜΑ 

 



  ΓΓ..  ΓΓππίίζζεεκκεεοο  εεθθηηππππώώζζεεηηοο,,  ππκκθθσσλλίίεεοο  &&  ΘΘεεσσξξεεκκέέλλαα  
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ΓΓ1122..  ΙΙζζννδδύύγγηηνν  ΠΠεειιααηηώώλλ  &&  ΥΥξξεεσσζζηηώώλλ    

Ση είλαη Πν θιαζζηθφ Ζζνδχγην Νειαηψλ (ινγηζηηθή κνξθή) κε ηελ θίλεζε, ηα πξννδεπηηθά θαη 

ηα ππφινηπα πειαηψλ ή/θαη ρξεσζηψλ  

Πόηε ιακβάλεηαη Οην ηέινο κελψλ ή ζε θάζε θάζε ειέγρνπ ησλ ππνινίπσλ. 

Από πνύ θαιείηαη Πεξηνδηθέο Εξγαζίεο/Δηαδηθαζίεο ιήμεο πεξηόδσλ/Επίζεκεο θαηαζηάζεηο  

Αλήθεη ζην module ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΤΝΑΛΛΑΟΜΕΝΩΝ 

Πνύ απεπζύλεηαη Μηθνλνκηθή Δ/λζε 

Ση πεξηέρεη Γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ζα επηιεγεί, εκθαλίδεη ηα πξννδεπηηθά ζχλνια θαη ηα 

ππφινηπα εθ κεηαθνξάο, ηελ θίλεζε ηεο πεξηφδνπ, ηα πξννδεπηηθά αζξνίζκαηα θαη ην 

ππφινηπν ζε 2 ζηήιεο ζην ηέινο ηεο πεξηφδνπ. Ιπνξεί λα παξζεί γηα νπνηνδήπνηε 

ρξνληθφ δηάζηεκα (π.ρ. γηα 1 εκέξα) ή κε ζπγθεθξηκέλνπο πειάηεο γηα έιεγρν.... 

ΔΕΙΓΜΑ 

Ναξέρεηαη ζε 3 ελαιιαθηηθέο κνξθέο κε κηθξέο δηαθνξέο ζηηο ζηήιεο: 

 

 

 



  ΓΓ..  ΓΓππίίζζεεκκεεοο  εεθθηηππππώώζζεεηηοο,,  ππκκθθσσλλίίεεοο  &&  ΘΘεεσσξξεεκκέέλλαα  
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ΓΓ1133..  ΙΙζζννδδύύγγηηνν  ΠΠεειιααηηώώλλ  &&  ΥΥξξεεσσζζηηώώλλ  κκεε  εεκκππννξξηηθθόό  ππππόόιιννηηππνν  

Ση είλαη Πν Ζζνδχγην Νειαηψλ κε ζηνηρεία αλνηθηψλ αμηνγξάθσλ θαη δηακφξθσζε ηνπ 

Γκπνξηθνχ (πξαγκαηηθνχ) ππνινίπνπ ηνπο  

Πόηε ιακβάλεηαη Ηαηά πεξηφδνπο φηαλ ειέγρνληαη ηα ππφινηπα πειαηψλ. 

Από πνύ θαιείηαη Δηαρείξηζε/Εηζπξαθηένη ι/ζκνί/Ιζνδύγην/Ιζνδύγην κε αλάιπζε εκπνξηθνύ ππνινίπνπ  

Αλήθεη ζην module ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΤΝΑΛΛΑΟΜΕΝΩΝ 

Πνύ απεπζύλεηαη Μηθνλνκηθή Δ/λζε 

Ση πεξηέρεη Γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ζα επηιεγεί, εκθαλίδεη ην ινγηζηηθφ ππφινηπν εθ 

κεηαθνξάο, ηελ θίλεζε ηεο πεξηφδνπ θαη ην ππφινηπν ζην ηέινο, ζπκκεηξηθά ζηνηρεία 

γηα ηα αμηφγξαθα, θαζψο θαη γηα ην άζξνηζκα ησλ δχν, πνπ απνηειεί ην πξαγκαηηθφ 

ππφινηπν θάζε ζπλ/λνπ. Ιπνξεί λα παξζεί γηα νπνηνδήπνηε ρξνληθφ δηάζηεκα (π.ρ. 

γηα 1 εκέξα) ή κε ζπγθεθξηκέλνπο πειάηεο γηα έιεγρν.... 

ΔΕΙΓΜΑ 

 



  ΓΓ..  ΓΓππίίζζεεκκεεοο  εεθθηηππππώώζζεεηηοο,,  ππκκθθσσλλίίεεοο  &&  ΘΘεεσσξξεεκκέέλλαα  
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ΓΓ1144..  ΙΙζζννδδύύγγηηνν  ππεειιααηηώώλλ  κκεε  ααλλάάιιππζζεε  εεγγγγππννδδννζζηηώώλλ  

Ση είλαη Πν Ζζνδχγην Νειαηψλ κε ηαπηφρξνλε παξάζεζε ησλ ζηνηρείσλ απφ είδε εγγπνδνζίαο 

θαη ππνινγηζκφ ηνπ (πξαγκαηηθνχ, απαηηεηνχ) ππνινίπνπ ηνπ θαζελφο. Μη αμίεο 

εγγπνδνζίαο θιείλνπλ κε πηζησηηθά, νπφηε, παξά ην φηη ηα επίζεκα ππφινηπα ηηο 

πεξηέρνπλ, απηή ε θαηάζηαζε δίλεη πξαγκαηηθή εηθφλα ηνπ «πιεξσηένπ» ππνινίπνπ.  

Πόηε ιακβάλεηαη Ηαηά πεξηφδνπο φηαλ ειέγρνληαη ηα ππφινηπα πειαηψλ. 

Από πνύ θαιείηαη Δηαρείξηζε/Εηζπξαθηένη ι/ζκνί/Ιζνδύγην/Ιζνδύγην κε αλάιπζε εγγπνδνζηώλ  

Αλήθεη ζην module ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΤΝΑΛΛΑΟΜΕΝΩΝ 

Πνύ απεπζύλεηαη Μηθνλνκηθή Δ/λζε 

Ση πεξηέρεη Γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ζα επηιεγεί, εκθαλίδεη ην ινγηζηηθφ ππφινηπν εθ 

κεηαθνξάο, ηελ θίλεζε ηεο πεξηφδνπ θαη ην ππφινηπν ζην ηέινο, ζπκκεηξηθά ζηνηρεία 

γηα πνζφηεηεο θαη αμίεο εηδψλ εγγπνδνζίαο, θαζψο θαη γηα ηε δηαθνξά ησλ δχν αμηψλ, 

πνπ απνηειεί ην απαηηεηφ ινγηζηηθφ ππφινηπν θάζε ζπλ/λνπ, αθνχ ηα είδε 

εγγπνδνζίαο ζπλήζσο επηζηξέθνληαη. Ιπνξεί λα παξζεί γηα νπνηνδήπνηε ρξνληθφ 

δηάζηεκα (π.ρ. γηα 1 εκέξα) ή κε ζπγθεθξηκέλνπο πειάηεο γηα έιεγρν.... 

ΔΕΙΓΜΑ 

 



  ΓΓ..  ΓΓππίίζζεεκκεεοο  εεθθηηππππώώζζεεηηοο,,  ππκκθθσσλλίίεεοο  &&  ΘΘεεσσξξεεκκέέλλαα  
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ΓΓ1155..  ΚΚααξξηηέέιιεεοο  ππεειιααηηώώλλ  &&  ρρξξεεσσζζηηώώλλ  ((ααλλααιιππηηηηθθάά  θθααζζννιιηηθθάά))  

Ση είλαη Γίλαη νη θιαζζηθέο θαξηέιεο αλαιπηηθψλ εγγξαθψλ. Νέξαλ ηεο απιήο κνξθήο, 

δηαηίζεληαη αλάινγεο κε ηα Ζζνδχγηα κνξθέο (κε αλάιπζε εκπνξηθνχ ππνινίπνπ θαη κε 

αλάιπζε εγγπνδνζηψλ).  

Πόηε ιακβάλεηαη Ηαηά πεξηφδνπο γηα έιεγρν ππνινίπσλ πειαηψλ ή ζε δηαδηθαζίεο επηθνηλσλίαο καδί ηνπο. 

Από πνύ θαιείηαη Δηαρείξηζε/Εηζπξαθηένη ι/ζκνί/Καξηέιεο/Απιή κνξθή  

Αλήθεη ζην module ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΤΝΑΛΛΑΟΜΕΝΩΝ 

Πνύ απεπζύλεηαη Μηθνλνκηθή Δ/λζε 

Ση πεξηέρεη Γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ζα επηιεγεί, εκθαλίδεη βαζηθά ζηνηρεία ηνπ θάζε πειάηε, ην 

ινγηζηηθφ ππφινηπν εμ απνγξαθήο θαη εθ κεηαθνξάο κέρξη ηελ αξρή ηνπ δεηνχκελνπ 

δηαζηήκαηνο, ηηο αλαιπηηθέο θηλήζεηο θαη ην πξννδεπηηθφ αλά θίλεζε ππφινηπν. 

ΔΕΙΓΜΑ 

 
Με επί πιένλ ζηήιεο γηα δηαρσξηζκό ηνπ Φ.Π.Α. 

 
Με πξννδεπηηθά... 

 
Καη κε αλάιπζε εηδώλ ζε εκπνξηθέο πξάμεηο θαη επηηαγώλ ζε ρξεκαηηθέο ζπλαιιαγέο.... 

 
 



  ΓΓ..  ΓΓππίίζζεεκκεεοο  εεθθηηππππώώζζεεηηοο,,  ππκκθθσσλλίίεεοο  &&  ΘΘεεσσξξεεκκέέλλαα  
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ΓΓ1166..  ΙΙζζννδδύύγγηηνν  ΠΠξξννκκεεζζεεππηηώώλλ  &&  ΠΠηηζζηησσηηώώλλ  

Ση είλαη Πν θιαζζηθφ Ζζνδχγην Νξνκεζεπηψλ (ινγηζηηθή κνξθή) κε ηελ θίλεζε, ηα πξννδεπηηθά 

θαη ηα ππφινηπα πξνκεζεπηψλ ή/θαη πηζησηψλ  

Πόηε ιακβάλεηαη Οην ηέινο κελψλ ή ζε θάζε θάζε ειέγρνπ ησλ ππνινίπσλ. 

Από πνύ θαιείηαη Πεξηνδηθέο Εξγαζίεο/Δηαδηθαζίεο ιήμεο πεξηόδσλ/Επίζεκεο θαηαζηάζεηο  

Αλήθεη ζην module ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΤΝΑΛΛΑΟΜΕΝΩΝ 

Πνύ απεπζύλεηαη Μηθνλνκηθή Δ/λζε 

Ση πεξηέρεη Γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ζα επηιεγεί, εκθαλίδεη ηα πξννδεπηηθά ζχλνια θαη ηα 

ππφινηπα εθ κεηαθνξάο, ηελ θίλεζε ηεο πεξηφδνπ, ηα πξννδεπηηθά αζξνίζκαηα θαη ην 

ππφινηπν ζε 2 ζηήιεο ζην ηέινο ηεο πεξηφδνπ. Ιπνξεί λα παξζεί γηα νπνηνδήπνηε 

ρξνληθφ δηάζηεκα (π.ρ. γηα 1 εκέξα) ή κε ζπγθεθξηκέλνπο πξνκεζεπηέο γηα έιεγρν.... 

ΔΕΙΓΜΑ 

Ναξέρεηαη ζε 3 ελαιιαθηηθέο κνξθέο κε κηθξέο δηαθνξέο ζηηο ζηήιεο: 

 

 

 



  ΓΓ..  ΓΓππίίζζεεκκεεοο  εεθθηηππππώώζζεεηηοο,,  ππκκθθσσλλίίεεοο  &&  ΘΘεεσσξξεεκκέέλλαα  
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ΓΓ1177..  ΚΚααξξηηέέιιεεοο  ΠΠξξννκκεεζζεεππηηώώλλ  &&  ΠΠηηζζηησσηηώώλλ  ((ΑΑλλααιιππηηηηθθάά  ΚΚααζζννιιηηθθάά))  

Ση είλαη Γίλαη νη θιαζζηθέο θαξηέιεο αλαιπηηθψλ εγγξαθψλ. Νέξαλ ηεο απιήο κνξθήο, 

δηαηίζεληαη αλάινγεο κε ηα Ζζνδχγηα κνξθέο (κε αλάιπζε εκπνξηθνχ ππνινίπνπ θαη κε 

αλάιπζε εγγπνδνζηψλ).  

Πόηε ιακβάλεηαη Ηαηά πεξηφδνπο γηα έιεγρν ππνρξεψζεσλ ζε πξνκεζεπηέο ή ζε δηαδηθαζίεο επηθνηλσλίαο 

καδί ηνπο. 

Από πνύ θαιείηαη Δηαρείξηζε/Πιεξσηένη ι/ζκνί/Καξηέιεο/Απιή κνξθή  

Αλήθεη ζην module ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΤΝΑΛΛΑΟΜΕΝΩΝ 

Πνύ απεπζύλεηαη Μηθνλνκηθή Δ/λζε 

Ση πεξηέρεη Γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ζα επηιεγεί, εκθαλίδεη βαζηθά ζηνηρεία ηνπ θάζε πξνκεζεπηή, 

ην ινγηζηηθφ ππφινηπν εμ απνγξαθήο θαη εθ κεηαθνξάο κέρξη ηελ αξρή ηνπ δεηνχκελνπ 

δηαζηήκαηνο, ηηο αλαιπηηθέο θηλήζεηο θαη ην πξννδεπηηθφ αλά θίλεζε ππφινηπν. Ρπάξρνπλ 

φπσο θαη ζηηο θαξηέιεο πειαηψλ ελαιιαθηηθέο κνξθέο κε δηαρσξηζκφ ηνπ ΦΝΑ ή κε 

ζηήιεο πξννδεπηηθψλ ζπλφισλ αλά γξακκή, θαζψο θαη κε αλάιπζε αμηνγξάθσλ ή 

αγνξαδνκέλσλ εηδψλ 

ΔΕΙΓΜΑ 

 

Καη έλα παξάδεηγκα κε αλάιπζε εκπνξηθνύ ππνινίπνπ 

 



  ΓΓ..  ΓΓππίίζζεεκκεεοο  εεθθηηππππώώζζεεηηοο,,  ππκκθθσσλλίίεεοο  &&  ΘΘεεσσξξεεκκέέλλαα  
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ΓΓ1188..  ΙΙζζννδδύύγγηηνν  ααμμηηννγγξξάάθθσσλλ  

Ση είλαη Βνεζεηηθή εθηχπσζε κε ηα αλνηθηά ππφινηπα επηηαγψλ θαη γξακκαηίσλ εηζπξαθηέσλ 

ή πιεξσηέσλ γηα ζπκθσλία κε ηε Θνγηζηηθή  

Πόηε ιακβάλεηαη Οην ηέινο κελψλ. 

Από πνύ θαιείηαη Πεξηνδηθέο Εξγαζίεο/Δηαδηθαζίεο ιήμεο πεξηόδσλ/Επίζεκεο θαηαζηάζεηο  

Αλήθεη ζην module XΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ STANDARD 

Πνύ απεπζύλεηαη Μηθνλνκηθή Δ/λζε 

Ση πεξηέρεη Γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ζα επηιεγεί, εκθαλίδεη επηηαγέο θαη ζπλαιιαγκαηηθέο κε 

αλάιπζε ζηα αξηνθπιάθηα (ππνθαηαζηεκάησλ) θαη ζηηο Πξάπεδεο, ηα εθ κεηαθνξάο, 

ηελ θίλεζε ηεο πεξηφδνπ θαη ην ππφινηπν ζην ηέινο ηεο πεξηφδνπ, γηα δε ηα 

κεηαβηβαζκέλα αλάιπζε θαηά ζπλαιιαζζφκελν γηα πιεξνθνξηαθνχο ιφγνπο. Ρπάξρεη 

ε δπλαηφηεηα εκθάληζεο ζε 2
ν
 επίπεδν ησλ ζπγθεθξηκέλσλ αμηνγξάθσλ, θαζψο θαη 

ησλ αλαιπηηθψλ ηνπο εγγξαθψλ. 

ΔΕΙΓΜΑ 

 
Οψη 



  ΓΓ..  ΓΓππίίζζεεκκεεοο  εεθθηηππππώώζζεεηηοο,,  ππκκθθσσλλίίεεοο  &&  ΘΘεεσσξξεεκκέέλλαα  

 50/83 

 

 
Εθηύπσζε Εθηύπσζε κε αλάιπζε αμηνγξάθσλ 

 



  ΓΓ..  ΓΓππίίζζεεκκεεοο  εεθθηηππππώώζζεεηηοο,,  ππκκθθσσλλίίεεοο  &&  ΘΘεεσσξξεεκκέέλλαα  
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ΓΓ1199..  ΗΗκκεεξξήήζζηηνν  ΦΦύύιιιινν  ππλλααιιιιααγγώώλλ  

Ση είλαη Γθηχπσζε κε φιεο ηηο εκεξήζηεο ζπλαιιαγέο ππνθαηαζηήκαηνο κε ηακεηαθφ ππφινηπν 

ζηελ αξρή θαη ζην ηέινο ηεο κέξαο.  

Πόηε ιακβάλεηαη Εκεξήζηα γηα φζνπο έρνπλ ππνρξέσζε 

Από πνύ θαιείηαη Δηαρείξηζε/Υξεκαηννηθνλνκηθά  

Αλήθεη ζην module XΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ STANDARD 

Πνύ απεπζύλεηαη Μηθνλνκηθή Δ/λζε 

Ση πεξηέρεη Γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ζα επηιεγεί, ιακβάλνληαο ζηνηρεία απφ ην ππνζχζηεκα 

ξεκαηηθψλ Δηαζεζίκσλ αληί ηεο Θνγηζηηθήο, εκθαλίδεη ηηο εηζπξάμεηο θαη πιεξσκέο ζε 

μερσξηζηέο ζηήιεο απφ ηηο ζπκςεθηζηηθέο εγγξαθέο θαη δηαρσξίδεη ζην θάησ κέξνο ηηο 

ζπλαιιαγέο κεηξεηνίο (κε απεηθφληζε ηνπ ππνινίπνπ ηακείνπ έλαξμεο θαη ηέινπο ηεο 

εκέξαο) απφ ηηο ζπλαιιαγέο κε πηζησηηθέο θάξηεο θαη αμηφγξαθα. 

ΔΕΙΓΜΑ 

 

 



  ΓΓ..  ΓΓππίίζζεεκκεεοο  εεθθηηππππώώζζεεηηοο,,  ππκκθθσσλλίίεεοο  &&  ΘΘεεσσξξεεκκέέλλαα  
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ΓΓ2200..  ΠΠεεξξηηννδδηηθθήή  ΓΓθθθθααζζάάξξηηζζεε  ΦΦ..ΠΠ..ΑΑ..  

Ση είλαη Ε γλσζηή Νεξηνδηθή Δήισζε Φ.Ν.Α. κε ηε κνξθή ηνπ εληχπνπ  

Πόηε ιακβάλεηαη Ηάζε κήλα 

Από πνύ θαιείηαη Πεξηνδηθέο Εξγαζίεο/Δηαδηθαζίεο ιήμεο πεξηόδσλ/Εξγαζίεο Φ.Π.Α. 

Αλήθεη ζην module ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ/ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ 

Πνύ απεπζύλεηαη Μηθνλνκηθή Δ/λζε 

Ση πεξηέρεη Γηα ηελ επηιεγκέλε πεξίνδν, κε πεγή ην Θνγηζηηθφ Ορέδην εκθαλίδεη φια ηα πνζά ηεο 

Δήισζεο κε ηελ αξίζκεζε ησλ «θειηψλ» θαη ηε κνξθή ηνπ πξνηππσκέλνπ εληχπνπ.  

ΔΕΙΓΜΑ 

 

ε θάζε «θειί» πνπ πεξηέρεη πξσηνγελή θαη όρη ππνινγηδόκελα πνζά, παξέρεηαη δπλαηόηεηα drill down πνπ πξνθαιεί ηελ 

πξνβνιή ησλ πνζώλ θαη ησλ ινγαξηαζκώλ πνπ ειήθζεζαλ ππόςε γηα ηε δηακόξθσζε ηνπ εκθαληδόκελνπ πνζνύ.  



  ΔΔ..  ΓΓθθηηππππώώζζεεηηοο  ππξξννεεηηννηηκκααζζίίααοο  δδηηααδδηηθθααζζηηώώλλ  

 53/83 

  

ΔΔ11..  ΑΑλλννηηθθηηέέοο  ππξξννζζθθννξξέέοο  

Ση είλαη Θίζηα ησλ αλνηθηψλ πξνζθνξψλ θαηά πειάηε, είδνο θαη πσιεηή 

Πόηε ιακβάλεηαη Ηαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο πσιήζεσλ 

Από πνύ θαιείηαη Εγγξαθέο/Πσιήζεηο/Πιεξνθνξίεο 

Αλήθεη ζην module ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΤΝΑΛΛΑΟΜΕΝΩΝ 

Πνύ απεπζύλεηαη Οηειέρε Νσιήζεσλ, Γκπνξηθή Δ/λζε 

Ση πεξηέρεη Οηνηρεία εηδψλ ησλ πξνζθνξψλ, πνζφηεηεο θαη αμίεο κε νκαδνπνίεζε θαηά πσιεηή θαη 

ππνθαηάζηεκα 

ΔΕΙΓΜΑ 

 
 



  ΔΔ..  ΓΓθθηηππππώώζζεεηηοο  ππξξννεεηηννηηκκααζζίίααοο  δδηηααδδηηθθααζζηηώώλλ  
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ΔΔ22..  ΑΑλλεεθθηηέέιιεεζζηηεεοο  ππααξξααγγγγεειιίίεεοο  

Ση είλαη Θίζηα ησλ αλεθηέιεζησλ παξαγγειηψλ πειαηψλ, φζσλ δελ έρνπλ απνζηαιεί εμ 

νινθιήξνπ ή αθπξσζεί 

Πόηε ιακβάλεηαη Ηαηά ηε δηαδηθαζία εμππεξέηεζεο παξαγγειηψλ πσιήζεσλ 

Από πνύ θαιείηαη Εγγξαθέο/Πσιήζεηο/Πιεξνθνξίεο 

Αλήθεη ζην module ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΤΝΑΛΛΑΟΜΕΝΩΝ 

Πνύ απεπζύλεηαη Οηειέρε Νσιήζεσλ, Γκπνξηθή Δ/λζε 

Ση πεξηέρεη Βαζηθά ζηνηρεία ησλ παξαγγειηψλ θαη ζε 2
ν
 επίπεδν ηα είδε πνπ δελ έρνπλ απνζηαιεί.  

ΔΕΙΓΜΑ 

 



  ΔΔ..  ΓΓθθηηππππώώζζεεηηοο  ππξξννεεηηννηηκκααζζίίααοο  δδηηααδδηηθθααζζηηώώλλ  
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ΔΔ33..  ΑΑλλεεθθηηέέιιεεζζηηεεοο  ππααξξααγγγγεειιίίεεοο  ((ααλλααιιππηηηηθθάά))  

Ση είλαη Θίζηα ησλ εηδψλ πνπ έρνπλ παξαγγειζεί θαη δελ έρνπλ εμππεξεηεζεί θαηά 

ζπκθσλεκέλε εκ/λία παξάδνζεο 

Πόηε ιακβάλεηαη Ηαηά ηε δηαδηθαζία εμππεξέηεζεο παξαγγειηψλ πσιήζεσλ 

Από πνύ θαιείηαη Εγγξαθέο/Πσιήζεηο/Πιεξνθνξίεο 

Αλήθεη ζην module ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΤΝΑΛΛΑΟΜΕΝΩΝ 

Πνύ απεπζύλεηαη Οηειέρε Νσιήζεσλ, Γκπνξηθή Δ/λζε 

Ση πεξηέρεη Πα ζηνηρεία ησλ εηδψλ πνπ πξέπεη λα απνζηαινχλ ζηνπο πειάηεο θαηά εκ/λία 

παξάδνζεο. Ρπάξρεη ε πιεξνθνξία ηνπ αλ δφζεθε ή φρη πξνθαηαβνιή (ζηελ 

παξαγγειία), θαζψο θαη ε πξνηεξαηφηεηα εθηέιεζεο πνπ νξίδεηαη θαηά πειάηε θαη 

παξαγγειία.  

ΔΕΙΓΜΑ 

 



  ΔΔ..  ΓΓθθηηππππώώζζεεηηοο  ππξξννεεηηννηηκκααζζίίααοο  δδηηααδδηηθθααζζηηώώλλ  

 56/83 

ΔΔ44..  ΠΠννξξεείίαα  ππααξξααγγγγεειιηηώώλλ  ππεειιααηηώώλλ  

Ση είλαη Δείρλεη ηελ εμέιημε ησλ παξαγγειηψλ πειαηψλ ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ αλ δελ ππάξρεη 

ζηνθ παξαγγέιλνπκε άκεζα ζηνπο πξνκεζεπηέο γηα ινγαξηαζκφ ησλ ΟΡΓΗΓΗΞΖΙΓΚΩΚ 

πειαηψλ.  

Πόηε ιακβάλεηαη Ηαηά ηε δηαδηθαζία εμππεξέηεζεο παξαγγειηψλ πσιήζεσλ 

Από πνύ θαιείηαη Εγγξαθέο/Πσιήζεηο/Πιεξνθνξίεο 

Αλήθεη ζην module ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΤΝΑΛΛΑΟΜΕΝΩΝ 

Πνύ απεπζύλεηαη Οηειέρε Νσιήζεσλ, Γκπνξηθή Δ/λζε 

Ση πεξηέρεη Πα ζηνηρεία ησλ παξαγγειηψλ (είδε, πνζφηεηεο, εκ/λίεο) θαηά πειάηε φπνπ θαίλνληαη 

φζα είδε ΕΔΕ έρνπλ απνζηαιεί ή ηηκνινγεζεί ζηνπο πειάηεο, φζα ΕΔΕ έρνπκε 

παξαγγείιεη γηα ινγαξηαζκφ ηνπο ζηνπο πξνκεζεπηέο, θαζψο θαη φζα ΕΔΕ έρνπλ 

παξαιεθζεί απφ ηνπο πξνκεζεπηέο. Απφ απηή ηελ θαηάζηαζε, κπνξνχκε λα δνχκε ζηελ 

νπζία ηηο δεζκεπκέλεο γηα ζπγθεθξηκέλνπο πειάηεο πνζφηεηεο ηνπ ζηνθ, είηε απηφ 

ππήξρε ηε ζηηγκή ηεο ιήςεο ηεο παξαγγειίαο είηε ην παξαιάβακε απφ ηνπο 

Νξνκεζεπηέο, νπφηε θαη είλαη έηνηκν πξνο απνζηνιή ζηνπο πειάηεο. Απφ απηή ηελ 

θαηάζηαζε κπνξεί θαλείο άκεζα λα δεκηνπξγήζεη Δ.Απνζηνιήο πξνο ηνπο πειάηεο. 

ΔΕΙΓΜΑ 

 



  ΔΔ..  ΓΓθθηηππππώώζζεεηηοο  ππξξννεεηηννηηκκααζζίίααοο  δδηηααδδηηθθααζζηηώώλλ  

 57/83 

ΔΔ55..  ΚΚααηηάάζζηηααζζεε  δδξξννκκννιιννγγίίσσλλ  

Ση είλαη Θίζηα ησλ παξαδφζεσλ πνπ πξέπεη λα γίλνπλ θαηά Δξνκνιφγην, κε ηηο πιήξεηο 

πιεξνθνξίεο εηδψλ, πειαηψλ, δηεπζχλζεσλ 

Πόηε ιακβάλεηαη Ηαηά ηε δηαδηθαζία δξνκνιφγεζεο/απνζηνιήο ησλ παξαγγειηψλ πειαηψλ 

Από πνύ θαιείηαη Εγγξαθέο/Πσιήζεηο/Πιεξνθνξίεο 

Αλήθεη ζην module ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΤΝΑΛΛΑΟΜΕΝΩΝ 

Πνύ απεπζύλεηαη Οηειέρε Νσιήζεσλ, Γκπνξηθή Δ/λζε 

Ση πεξηέρεη Πα ζηνηρεία ησλ εηδψλ θαηά πειάηε πνπ πξέπεη λα παξαδνζνχλ. Νξφθεηηαη γηα 

«γξακκέο» παξαγγειηψλ». Απφ απηή ηελ απεηθφληζε, κπνξεί λα γίλεη ΙΑΔΖΗΕ ΑΚΑΘΓΟΕ 

ΔΞΜΙΜΘΜΓΖΜΡ.  

ΔΕΙΓΜΑ 

 

Γηα όζνπο εκπνξεύνληαη είδε πνπ παξαθνινπζνύληαη ζε βάξνο θαη όγθνο, ππάξρεη δηάηαμε (ελαιιαθηηθή κνξθή ηεο 

εθηύπσζεο) πνπ δίλεη απηέο ηηο πιεξνθνξίεο κε ζύλνια βάξνπο θαη όγθνπ αλά δξνκνιόγην. 

 



  ΔΔ..  ΓΓθθηηππππώώζζεεηηοο  ππξξννεεηηννηηκκααζζίίααοο  δδηηααδδηηθθααζζηηώώλλ  

 58/83 

ΔΔ66..  ΔΔ..ΑΑππννζζηηννιιήήοο  ππξξννοο  ηηηηκκννιιόόγγεεζζεε  

Ση είλαη Θίζηα ησλ κε ηηκνινγεκέλσλ Ννζνηηθψλ Δειηίσλ 

Πόηε ιακβάλεηαη Οε θαζεκεξηλή βάζε, ψζηε λα πξνρσξήζεη ε ηηκνιφγεζή ηνπο 

Από πνύ θαιείηαη Εγγξαθέο/Πσιήζεηο-Εζνδα/Πιεξνθνξίεο 

Αλήθεη ζην module ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΤΝΑΛΛΑΟΜΕΝΩΝ 

Πνύ απεπζύλεηαη Οηειέρε Θνγηζηεξίνπ – ζπλελλφεζε κε Ρπεχζπλνπο Νσιήζεσλ 

Ση πεξηέρεη Οηνηρεία ησλ Δειηίσλ Απνζηνιήο ή Δειηίσλ Ννζνηηθήο Ναξαιαβήο πνπ δελ έρνπλ 

ηηκνινγεζεί, κε ηελ πξνβιεπφκελε αμία ηνπο 

ΔΕΙΓΜΑ 

 



  ΔΔ..  ΓΓθθηηππππώώζζεεηηοο  ππξξννεεηηννηηκκααζζίίααοο  δδηηααδδηηθθααζζηηώώλλ  

 59/83 

ΔΔ77..  ΚΚααζζππζζηηεεξξήήζζεεηηοο  ππααξξααιιααββώώλλ  

Ση είλαη Θίζηα ησλ εηδψλ πνπ έρνπλ παξαγγειζεί ζηνπο Νξνκεζεπηέο θαη δελ έρνπλ παξαιεθζεί 

αθφκε. 

Πόηε ιακβάλεηαη Ηαηά ηε δηαδηθαζία παξαθνινχζεζεο Νξνκεζεηψλ 

Από πνύ θαιείηαη Εγγξαθέο/Αγνξέο/Πιεξνθνξίεο 

Αλήθεη ζην module ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΤΝΑΛΛΑΟΜΕΝΩΝ 

Πνύ απεπζύλεηαη Δ/λζε Νξνκεζεηψλ, Οηειέρε Θνγηζηεξίνπ 

Ση πεξηέρεη Πα ζηνηρεία ησλ εηδψλ πνπ έρνπκε παξαγγείιεη ζηνπο πξνκεζεπηέο, θαηά πξνκεζεπηή 

θαη αλακελφκελε εκ/λία παξαιαβήο.  

ΔΕΙΓΜΑ 

 

 

 



  ΔΔ..  ΓΓθθηηππππώώζζεεηηοο  ππξξννεεηηννηηκκααζζίίααοο  δδηηααδδηηθθααζζηηώώλλ  

 60/83 

ΔΔ88..  ύύγγθθξξηηζζεε  ππξξννζζθθννξξώώλλ  ππξξννκκεεζζεεππηηώώλλ  

Ση είλαη Ηχβνο ζχγθξηζεο πξνζθνξψλ αγνξάο απφ δηαθνξεηηθνχο πξνκεζεπηέο ίδησλ εηδψλ 

Πόηε ιακβάλεηαη Μπνηεδήπνηε ζηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο πξνκεζεηψλ πξνθχπηεη δήηεκα επηινγήο 

πξνκεζεπηή 

Από πνύ θαιείηαη Εγγξαθέο/Αγνξέο-Εηζαγσγέο 

Αλήθεη ζην module ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΤΝΑΛΛΑΟΜΕΝΩΝ/ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ADVANCED 

Πνύ απεπζύλεηαη Οηειέρε Θνγηζηεξίνπ ή Νξνκεζεηψλ 

Ση πεξηέρεη Πηκέο, Γθπηψζεηο θαη Εκέξεο Ναξάδνζεο αλά πξνκεζεπηή θαη είδνο 

ΔΕΙΓΜΑ 

 



  ΔΔ..  ΓΓθθηηππππώώζζεεηηοο  ππξξννεεηηννηηκκααζζίίααοο  δδηηααδδηηθθααζζηηώώλλ  

 61/83 

ΔΔ99..  ΣΣξξέέρρννππζζαα  δδηηααζζεεζζηηκκόόηηεεηηαα  ζζηηννθθ  

Ση είλαη Γπνπηηθή εηθφλα ησλ ππνινίπσλ ησλ εηδψλ αλά Απνζεθεπηηθφ ψξν  

Πόηε ιακβάλεηαη Οε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα γηα λα ειεγρζνχλ νη ειιείςεηο ή θαηά ηε δηαδηθαζία 

παξαγγειηνιεςίαο (γηα πιεξνθφξεζε ησλ πειαηψλ)  

Από πνύ θαιείηαη Δηαρείξηζε/Απνζέκαηα/Ειεγρνο ππνινίπσλ 

Αλήθεη ζην module ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΑΠΟΘΕΜΑΣΩΝ 

Πνύ απεπζύλεηαη Οηειέρε πσιήζεσλ, Ρπεχζπλνο πξνκεζεηψλ, Δηνίθεζε Απνζεθψλ 

Ση πεξηέρεη Νεξηέρεη αλάιπζε ησλ πνζνηήησλ ησλ εηδψλ θαηά απνζεθεπηηθφ ρψξν (ππφινηπν, 

δεζκεπκέλα θαη δηαζέζηκα δειαδή ην πξαγκαηηθφ ππφινηπν αθαηξνπκέλσλ ησλ 

δεζκεχζεσλ, αλακελφκελεο πνζφηεηεο ή θαζ’νδφλ, παξαγγειζείζεο πνζφηεηεο απφ 

πειάηεο ή άιια ππνθαηαζηήκαηα θαη ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία γηα ην ππφινηπν ζε 

ελαιιαθηηθή κνλάδα, ηηκέο ηειεπηαίαο αγνξάο θαη ηειεπηαίαο πψιεζεο). Ιε εηδηθή 

ρξσκαηηθή έλδεημε εκθαλίδνληαη νη γξακκέο πνπ αθνξνχλ Απνζήθεο άιισλ εηαηξεηψλ 

ζηελ ίδηα Β.Δ. (ρξήζηκν φηαλ ηα είδε είλαη θνηλά κε άιιεο εηαηξείεο). 

ΔΕΙΓΜΑ 

 



  ΔΔ..  ΓΓθθηηππππώώζζεεηηοο  ππξξννεεηηννηηκκααζζίίααοο  δδηηααδδηηθθααζζηηώώλλ  

 62/83 

ΔΔ1100..  ΚΚααηηάάζζηηααζζεε  ααλλααππααξξααγγγγεειιίίααοο  

Ση είλαη Ηαηάζηαζε επηζθφπεζεο ησλ ειιείςεσλ απνζεκάησλ κε ζθνπφ ηελ αλαπαξαγγειία 

Πόηε ιακβάλεηαη Γμαξηάηαη απφ ηε δηαδηθαζία αλαπιήξσζεο απνζεκάησλ ή γεληθφηεξα πξνκεζεηψλ, ηελ 

επνρηθφηεηα ησλ εηδψλ, ην είδνο ησλ πξνκεζεπηψλ θαη ηηο εκπνξηθέο ζπκθσλίεο  

Από πνύ θαιείηαη Δηαρείξηζε/Απνζέκαηα/Ειεγρνο ππνινίπσλ 

Αλήθεη ζην module ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΑΠΟΘΕΜΑΣΩΝ 

Πνύ απεπζύλεηαη Οηειέρε Πκεκάησλ Νξνκεζεηψλ & Δνίθεζεο Απνζεθψλ 

Ση πεξηέρεη Οηνηρεία ηξέρνπζαο δηαζεζηκφηεηαο ζηνθ, αλακελφκελσλ θαη παξαγγειηψλ πξνο 

εθηέιεζε, ζηνηρεία πσιήζεσλ θαη % ησλ (αλακελφκελσλ) πσιήζεσλ πνπ θαιχπηεη ην 

ηξέρνλ ζηνθ, ζηνηρεία επηπέδνπ αζθαιείαο θαη ζηήιε πνζφηεηαο πξνο παξαγγειία (φπνπ 

κπνξνχκε λα επέκβνπκε), κε βάζε ηελ νπνία κπνξεί θαλείο λα δεκηνπξγήζεη έηνηκεο 

αηηήζεηο πξνκεζεηψλ ή απεπζείαο παξαγγειίεο ζηνπο πξνκεζεπηέο. Αθφκε εκθαλίδεηαη ε 

ηηκή ηνπ πξνκεζεπηή θαη νη ζπλήζεηο κέξεο παξάδνζεο (lead time). Ναξέρεηαη 2
ν
 επίπεδν 

αλάιπζεο κε ηηο αθξηβείο «εθθξεκφηεηεο» ηνπ θάζε είδνπο. 

ΔΕΙΓΜΑ 

 

 



  ΔΔ..  ΓΓθθηηππππώώζζεεηηοο  ππξξννεεηηννηηκκααζζίίααοο  δδηηααδδηηθθααζζηηώώλλ  

 63/83 

ΔΔ1111..  ΣΣξξέέρρννλληηαα  ππππόόιιννηηππαα  ππεειιααηηώώλλ  

Ση είλαη Ιηα απιή εθηχπσζε κε ηα ππφινηπα πειαηψλ θαηά πσιεηή απηή ηε ζηηγκή. 

Πόηε ιακβάλεηαη Οε πεξηνδηθή βάζε 

Από πνύ θαιείηαη Δηαρείξηζε/Εηζπξαθηένη ινγαξηαζκνί/Ειεγρνο ππνινίπσλ 

Αλήθεη ζην module ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΤΝΑΛΛΑΟΜΕΝΩΝ 

Πνύ απεπζύλεηαη Οηειέρε Νσιήζεσλ, Οηειέρε Θνγηζηεξίνπ, Μηθνλνκηθή Δ/λζε  

Ση πεξηέρεη Οηνηρεία ησλ πειαηψλ κε ην ηξέρνλ ππφινηπφ ηνπο κε δπλαηφηεηα επηινγήο νξίνπ 

ππνινίπνπ. Γρεη νκαδνπνίεζε θαη ζχλνια θαηά πσιεηή (account manager).  

ΔΕΙΓΜΑ 

 

ε 2
ν
 επίπεδν εκθαλίδνληαη κεξηθέο από ηηο πάγηεο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ πειάηε (πεδία θαξηέιαο): 

 



  ΔΔ..  ΓΓθθηηππππώώζζεεηηοο  ππξξννεεηηννηηκκααζζίίααοο  δδηηααδδηηθθααζζηηώώλλ  

 64/83 

ΔΔ1122..  ΤΤππόόιιννηηππαα  ππξξννζζώώππσσλλ  ((ccoonnssoolliiddaatteedd))  

Ση είλαη Γλνπνηεκέλα ππφινηπα πξνζψπνπ ζην νπνίν αληηζηνηρνχλ πάλσ απφ έλαο 

«ινγαξηαζκνί» (ινγηζηηθέο θαξηέιεο). 

Πόηε ιακβάλεηαη Ηαηά ηελ πξνεηνηκαζία επηθνηλσλίαο κε ζπλ/λν γηα ζπκθσλία ππνινίπσλ. 

Από πνύ θαιείηαη Δηαρείξηζε/Πξόζσπα, Φόξκα πξνζώπνπ=>Οηθνλνκηθά ζηνηρεία/Λνγηζηηθή εηθόλα 

Αλήθεη ζην module M.I.S./CROSS COMPANY ANALYTICS 

Πνύ απεπζύλεηαη Οηειέρε Νσιήζεσλ, Οηειέρε Θνγηζηεξίνπ, Μηθνλνκηθή Δ/λζε  

Ση πεξηέρεη Γεληθά ζπκςεθηζκέλα ινγηζηηθά θαη εκπνξηθά ππφινηπα γηα φζεο ινγηζηηθέο θαξηέιεο 

αληηζηνηρνχλ ζην πξφζσπν (π.ρ. πειάηεο θαη πξνκεζεπηήο), κε εθ κεηαθνξάο, θίλεζε 

πεξηφδνπ θαη ηειηθφ ππφινηπν κε ηελ «πξνο δηαθαλνληζκφ» δηαθνξά. Ε αλάιπζε ησλ 

ζηειψλ είλαη αθξηβψο εθείλε ησλ Ζζνδπγίσλ. 

ΔΕΙΓΜΑ 

 

 



  ΔΔ..  ΓΓθθηηππππώώζζεεηηοο  ππξξννεεηηννηηκκααζζίίααοο  δδηηααδδηηθθααζζηηώώλλ  

 65/83 

ΔΔ1133..  ΚΚααξξηηέέιιεεοο  ννκκίίιιννππ  εεηηααηηξξεεηηώώλλ  ((ccoonnssoolliiddaatteedd))  

Ση είλαη Γλνπνηεκέλα ππφινηπα πξνζψπνπ πνπ είλαη φκηινο εηαηξεηψλ είηε αλήθεη ζε φκηιν 

εηαηξεηψλ νη νπνίεο ζπλαιιάζζνληαη καδί καο ζε δηάθνξεο εηαηξείεο (δηθέο καο) ή/θαη κε 

δηάθνξνπο «ξφινπο» (ινγηζηηθέο θαξηέιεο)  

Πόηε ιακβάλεηαη Ηαηά ηελ πξνεηνηκαζία επηθνηλσλίαο κε ζπλ/λν γηα ζπκθσλία ππνινίπσλ. 

Από πνύ θαιείηαη Δηαρείξηζε/Πξόζσπα, Φόξκα πξνζώπνπ=>πλδεδεκέλεο θαξηέιεο 

Αλήθεη ζην module M.I.S./CROSS COMPANY ANALYTICS 

Πνύ απεπζύλεηαη Οηειέρε Νσιήζεσλ, Οηειέρε Θνγηζηεξίνπ, Μηθνλνκηθή Δ/λζε  

Ση πεξηέρεη Γεληθά ζπκςεθηζκέλα ινγηζηηθά θαη εκπνξηθά ππφινηπα γηα φζεο ινγηζηηθέο θαξηέιεο 

αληηζηνηρνχλ ζην πξφζσπν (π.ρ. πειάηεο θαη πξνκεζεπηήο), κε εθ κεηαθνξάο, θίλεζε 

πεξηφδνπ θαη ηειηθφ ππφινηπν κε ηελ «πξνο δηαθαλνληζκφ» δηαθνξά.  

ΔΕΙΓΜΑ 

 
Οκηινο 

 

Μέινο νκίινπ 

 



  ΔΔ..  ΓΓθθηηππππώώζζεεηηοο  ππξξννεεηηννηηκκααζζίίααοο  δδηηααδδηηθθααζζηηώώλλ  

 66/83 

ΔΔ1144..  ΓΓλλεειιηηθθίίσσζζεε  ππππννιιννίίππσσλλ  

Ση είλαη Ε πην ζπλεζηζκέλε απεηθφληζε γηα ηελ ηζηνξηθφηεηα ησλ ππνινίπσλ φπνπ κε ζηήιεο 

ηνπο κήλεο έρεη θαλείο γηα άκεζε εηθφλα γηα ην πφζν «παιηά» είλαη ηα ππφινηπα ησλ 

πειαηψλ.  

Πόηε ιακβάλεηαη Ιηα θνξά ην κήλα ή νπνηεδήπνηε εμειίζζεηαη δηαδηθαζία ζπιινγήο ησλ απαηηήζεσλ 

Από πνύ θαιείηαη Εηθόλα Επηρείξεζεο/Υξεκαηννηθνλνκηθά 

Αλήθεη ζην module ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ STANDARD 

Πνύ απεπζύλεηαη Μηθνλνκηθή Δ/λζε, Γεληθή Δ/λζε, Ρπεχζπλνο πηζησηηθνχ ειέγρνπ 

Ση πεξηέρεη Δίλεη αλά πειάηε θαη κήλα ηα νθεηιφκελα πνζά, κε δπλαηφηεηα πξνβνιήο ησλ επί 

κέξνπο εγγξαθψλ ή νκαδνπνίεζεο θαηά πσιεηή, θαηεγνξηνπνηεηηθά ζηνηρεία πειαηψλ, 

πφιε ή νπνηαδήπνηε ρξνληθή δηάζηαζε (κέξα, εβδνκάδα, 3κελν θ.ν.θ.). 

ΔΕΙΓΜΑ 

 

 



  ΔΔ..  ΓΓθθηηππππώώζζεεηηοο  ππξξννεεηηννηηκκααζζίίααοο  δδηηααδδηηθθααζζηηώώλλ  

 67/83 

ΔΔ1155..  ΑΑλλεεμμόόθθιιεεηηεεοο  ααππααηηηηήήζζεεηηοο  

Ση είλαη Ε θπξηφηεξε εθηχπσζε γηα ηνλ έιεγρν ησλ αλεμφθιεησλ ηηκνινγίσλ πειαηψλ θαηά 

εκ/λία απαίηεζεο πιεξσκήο. Δηαθέξεη νπζηαζηηθά απφ ηελ «θαξηέια» πνπ δίλεη 

ινγηζηηθφ ππφινηπν, ελψ βάζεη ζπκθσλίαο κε ηνπο ζπλ/λνπο, ε εκ/λία πιεξσκήο δίλεη 

δηαθνξεηηθφ «πξαγκαηηθφ» ΑΝΑΖΠΕΠΜ ππφινηπν αλά εκέξα 

Πόηε ιακβάλεηαη Ιηα θνξά ην κήλα ή νπνηεδήπνηε εμειίζζεηαη δηαδηθαζία ζπιινγήο ησλ απαηηήζεσλ 

Από πνύ θαιείηαη Δηαρείξηζε/Εηζπξαθηένη ινγαξηαζκνί/Ειεγρνο ππνινίπσλ 

Αλήθεη ζην module ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΤΝΑΛΛΑΟΜΕΝΩΝ 

Πνύ απεπζύλεηαη Οηειέρε Θνγηζηεξίνπ, Μηθνλνκηθή Δ/λζε 

Ση πεξηέρεη Οηνηρεία ησλ πειαηψλ θαη ησλ αλεμφθιεησλ ηηκνινγίσλ ηνπο κε ην κε εμνθιεκέλν (κε 

αληηζηνηρηζκέλν πνζφ ηνπο) νκαδνπνηεκέλα θαηά κήλα ιήμεο (ε «ιήμε» είλαη ε εκ/λία 

πιεξσκήο βάζεη ηνπ εθάζηνηε δηαθαλνληζκνχ). 

ΔΕΙΓΜΑ 

 



  ΔΔ..  ΓΓθθηηππππώώζζεεηηοο  ππξξννεεηηννηηκκααζζίίααοο  δδηηααδδηηθθααζζηηώώλλ  

 68/83 

ΔΔ1166..  ΚΚααξξηηέέιιεεοο  ππεειιααηηώώλλ  κκεε  ααλλάάιιππζζεε  ααλλεεμμόόθθιιεεηησσλλ  

Ση είλαη Γίλαη εθηχπσζε ππνινίπσλ πειαηψλ κε αλάιπζε ησλ ινγηζηηθψλ εγγξαθψλ θαη 

ηαπηφρξνλε παξάζεζε ηεο ηζηνξίαο ππνινίπνπ (αλεμφθιεηα ηηκνιφγηα, αμηφγξαθα) 

Πόηε ιακβάλεηαη Οπλήζσο ζην ηέινο εκεξνινγηαθψλ κελψλ σο κέξνο ηεο δηαδηθαζίαο δηαρείξηζεο 

πηζηψζεσλ & ζπιινγήο απαηηήζεσλ είηε θαηά ηελ επηθνηλσλία κε πειάηεο γηα ηελ 

αθξηβή δηεξεχλεζε ησλ ζπλαιιαγψλ  

Από πνύ θαιείηαη Δηαρείξηζε/Εηζπξαθηένη ινγαξηαζκνί/Καξηέιεο 

Αλήθεη ζην module ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ADVANCED 

Πνύ απεπζύλεηαη Οηειέρε Θνγηζηεξίνπ 

Ση πεξηέρεη Οε 1ν επίπεδν απεηθνλίδνληαη ζε κνξθή Ζζνδπγίνπ ηα ππφινηπα πειαηψλ. Οε 2ν επίπεδν 

απεηθνλίδεηαη ε ινγηζηηθή θαξηέια γηα ην επηιεγκέλν δηάζηεκα θαη ε ελειηθίσζε ησλ 

απαηηήζεψλ καο απφ απηνχο κε βάζε ηε ζπκθσλία (εκ/λία «ιήμεο» ησλ απαηηήζεσλ»), 

θαζψο θαη ηα νη κε εμνθιεκέλεο (κειινληηθήο ιήμεο) επηηαγέο ηνπο.  

ΔΕΙΓΜΑ 

 

 



  ΔΔ..  ΓΓθθηηππππώώζζεεηηοο  ππξξννεεηηννηηκκααζζίίααοο  δδηηααδδηηθθααζζηηώώλλ  

 69/83 

ΔΔ1177..  ΤΤππεελλζζππκκηηζζηηηηθθέέοο  εεππηηζζηηννιιέέοο  &&  εεηηηηθθέέηηεεοο  

Ση είλαη Γπηζηνιέο πνπ δεκηνπξγνχληαη κε ηε δηαδηθαζία ηνπ mail-merge κε ζθνπφ ηελ απνζηνιή 

ζηνπο πειάηεο θαη ηε ζπκθσλία καδί ηνπο γηα ηα ρξσζηνχκελα ηηκνιφγηα (πνζά θαη 

εκ/λίεο). 

Πόηε ιακβάλεηαη Οπλήζσο ζην ηέινο εκεξνινγηαθψλ κελψλ σο κέξνο ηεο δηαδηθαζίαο δηαρείξηζεο 

πηζηψζεσλ & ζπιινγήο απαηηήζεσλ  

Από πνύ θαιείηαη Δηαρείξηζε/Εηζπξαθηένη ινγαξηαζκνί/Ειεγρνο ππνινίπσλ/Ελειηθίσζε ππνινίπσλ 

Αλήθεη ζην module ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ STANDARD 

Πνύ απεπζύλεηαη Οηειέρε Θνγηζηεξίνπ ή Νηζησηηθνχ Γιέγρνπ 

Ση πεξηέρεη Νξφθεηηαη γηα δηαδηθαζία ελζσκαησκέλε ζηελ ΓΚΕΘΖΗΖΩΟΕ ΡΝΜΘΜΖΝΩΚ κέζσ ηεο 

νπνίαο ειέγρνπκε ηνπο πειάηεο πνπ παξνπζηάδνπλ θαζπζηεξήζεηο πιεξσκψλ. Γηα ηνπο 

επηιεγκέλνπο πειάηεο θαη ηα θαζπζηεξεκέλα πνζά, δεκηνπξγνχληαη επηζηνιέο ζε κνξθή 

WORD κε βάζε έλα ΝΞΜΠΡΝΜ θείκελν, φπνπ αλαθέξνληαη αλαιπηηθά νη αλεμφθιεηεο 

απαηηήζεηο κε ηα ζηνηρεία ηνπο. Ιε μερσξηζηή «ελέξγεηα», ηππψλνληαη ηζάξηζκεο 

εηηθέηεο. 

ΔΕΙΓΜΑ 

 

 

 



  ΔΔ..  ΓΓθθηηππππώώζζεεηηοο  ππξξννεεηηννηηκκααζζίίααοο  δδηηααδδηηθθααζζηηώώλλ  

 70/83 

ΔΔ1188..  ΓΓιιεεγγρρννοο  ππππέέξξββααζζεεοο  ππιιααθθόόλλ  

Ση είλαη Ιε βάζε έλαλ εκεξήζην ππνινγηζκφ γηα ηηο ππεξβάζεηο πηζησηηθψλ νξίσλ, ε εθηχπσζε 

απηή δίλεη αλαιπηηθή πιεξνθνξία γηα ηνπο πειάηεο πνπ δελ ηθαλνπνηνχλ πιένλ ηα 

θξηηήξηα παξνρήο επί πιένλ πίζησζεο 

Πόηε ιακβάλεηαη Ηαηά ηε δηαδηθαζία ηνπ πηζησηηθνχ ειέγρνπ  

Από πνύ θαιείηαη Δηαρείξηζε/Εηζπξαθηένη ινγαξηαζκνί/Ειεγρνο ππνινίπσλ/Ειεγρνο εγγξαθώλ ππέξβαζεο 

Αλήθεη ζην module ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΤΝΑΛΛΑΟΜΕΝΩΝ/ΠΙΣΩΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

Πνύ απεπζύλεηαη Μηθνλνκηθή Δ/λζε, Ρπεχζπλνο πηζησηηθνχ ειέγρνπ 

Ση πεξηέρεη Οηνηρεία ησλ πειαηψλ κε ηα πηζησηηθά φξηα θαη ηηο ηξέρνπζεο ππεξβάζεηο νξίσλ αλ 

ππάξρνπλ γηα ην ινγηζηηθφ ππφινηπν, ην εκπνξηθφ ππφινηπν (γηα φια ηα αμηφγξαθα πνπ 

καο έρνπλ δψζεη ή κφλν γηα ηα δηθήο ηνπο έθδνζεο), θαη ην φξην εκεξψλ θαζπζηέξεζεο 

πιεξσκψλ. Οε 2
ν
 επίπεδν δίλεηαη ε πιεξνθνξία ηνπ ΝΜΖΑ παξαζηαηηθά πξνθάιεζαλ ηελ 

θάζε «ππέξβαζε». 

ΔΕΙΓΜΑ 

 

 



  ΔΔ..  ΓΓθθηηππππώώζζεεηηοο  ππξξννεεηηννηηκκααζζίίααοο  δδηηααδδηηθθααζζηηώώλλ  

 71/83 

ΔΔ1199..  ΑΑλλεεμμόόθθιιεεηηεεοο  ππππννρρξξεεώώζζεεηηοο  

Ση είλαη Ε θπξηφηεξε εθηχπσζε γηα ηνλ έιεγρν ησλ αλεμφθιεησλ ππνρξεψζεψλ καο πξνο ηνπο 

πξνκεζεπηέο θαηά εκ/λία απαίηεζεο πιεξσκήο. Δηαθέξεη νπζηαζηηθά απφ ηελ 

«θαξηέια» πνπ δίλεη ινγηζηηθφ ππφινηπν, ελψ βάζεη ζπκθσλίαο κε ηνπο ζπλ/λνπο, ε 

εκ/λία πιεξσκήο δίλεη δηαθνξεηηθφ «πξαγκαηηθφ» ΑΝΑΖΠΕΠΜ ππφινηπν αλά εκέξα 

Πόηε ιακβάλεηαη Ιηα θνξά ην κήλα ή νπνηεδήπνηε ζπγθεληξψλνληαη θαη πξνρσξνχλ νη πιεξσκέο ησλ 

νθεηιψλ 

Από πνύ θαιείηαη Δηαρείξηζε/Πιεξσηένη ινγαξηαζκνί/Ειεγρνο ππνινίπσλ 

Αλήθεη ζην module ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΤΝΑΛΛΑΟΜΕΝΩΝ 

Πνύ απεπζύλεηαη Οηειέρε Θνγηζηεξίνπ, Μηθνλνκηθή Δ/λζε 

Ση πεξηέρεη Οηνηρεία ησλ αλεμφθιεησλ ηηκνινγίσλ πξνκεζεπηψλ κε ην κε εμνθιεκέλν (κε 

αληηζηνηρηζκέλν πνζφ ηνπο) νκαδνπνηεκέλα θαηά κήλα ιήμεο (ε «ιήμε» είλαη ε 

ζπκθσλεκέλε εκ/λία πιεξσκήο βάζεη ηνπ εθάζηνηε δηαθαλνληζκνχ). 

ΔΕΙΓΜΑ 

 



  ΔΔ..  ΓΓθθηηππππώώζζεεηηοο  ππξξννεεηηννηηκκααζζίίααοο  δδηηααδδηηθθααζζηηώώλλ  

 72/83 

ΔΔ2200..  ΓΓιιεεγγρρννοο  ΑΑγγννξξώώλλ  &&  ΠΠσσιιήήζζεεσσλλ  θθααηηάά  ΦΦ..ΠΠ..ΑΑ..  

Ση είλαη Αλαιπηηθή θαηάζηαζε ηνπ Ζζνδπγίνπ Απνζήθεο κε Θνγηζηηθή κνξθή, κε αλάιπζε 

Αγνξψλ θαη Νσιήζεσλ θαηά νκάδα απνζεκάησλ θαη ζπληειεζηή Φ.Ν.Α. 

Πόηε ιακβάλεηαη Οπλήζσο ζην ηέινο εκεξνινγηαθψλ κελψλ σο κέξνο ηεο δηαδηθαζίαο Θνγηζηηθήο 

Οπκθσλίαο Φ.Ν.Α.  

Από πνύ θαιείηαη Δηαρείξηζε/Απνζέκαηα/Αηηηνιόγεζε Ιζνδπγίνπ 

Αλήθεη ζην module ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΑΠΟΘΕΜΑΣΩΝ 

Πνύ απεπζύλεηαη Οηειέρε Θνγηζηεξίνπ  

Ση πεξηέρεη Οηνηρεία πσιήζεσλ θαη αγνξψλ θαηά ζπληειεζηή ΦΝΑ θαη ηχπν είδνπο (θαζαξή αμία θαη 

αμία ΦΝΑ εθ κεηαθνξάο θαη πεξηφδνπ). Ναξέρεηαη θαη 2
ν
 επίπεδν κε ηηο αλαιπηηθέο 

πξσηνγελείο εγγξαθέο. Ε νκαδνπνίεζε αληηγξάθεη ηε δνκή ηνπ ινγηζηηθνχ ζρεδίνπ 

ψζηε λα βνεζήζεη ζηε ινγηζηηθή ζπκθσλία.  

ΔΕΙΓΜΑ 

 

  

   

 



  ΓΓ..  ΓΓθθηηππππώώζζεεηηοο  εειιέέγγρρννππ  θθααζζεεκκεεξξηηλλήήοο  ιιεεηηηηννππξξγγίίααοο  

 73/83 

ΓΓ11..  ΓΓιιεεγγρρννοο  ΗΗκκεεξξννιιννγγίίσσλλ  

Ση είλαη Αλαιπηηθή θαηάζηαζε ησλ ινγηζηηθψλ εγγξαθψλ, ηαμηλνκεκέλεο θαηά εκ/λία θαη ψξα 

αξρηθήο θαηαρψξηζεο γηα έιεγρν ησλ απνηειεζκάησλ ινγηζηηθνπνίεζεο ησλ 

παξαζηαηηθψλ. 

Πόηε ιακβάλεηαη Μπνηεδήπνηε ινγηζηηθνπνηνχληαη ηα «πξσηνγελή» παξαζηαηηθά. Αλ έρνπκε on-line, 

θαζεκεξηλά, αιιηψο κελαία. Βνεζά ζηνλ έιεγρν νξζήο ινγηζηηθνπνίεζεο.  

Από πνύ θαιείηαη Εγγξαθέο/Λνγηζηηθέο εγγξαθέο/Πιεξνθνξίεο 

Αλήθεη ζην module ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ/ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ 

Πνύ απεπζύλεηαη Οηειέρε Θνγηζηεξίνπ  

Ση πεξηέρεη Αλαιπηηθά ζηνηρεία ησλ ινγηζηηθψλ εγγξαθψλ θαηά Εκεξνιφγην θαη ππνθαηάζηεκα κε 

ηαμηλφκεζε θαηά εκέξα θαη ψξα.   

ΔΕΙΓΜΑ 

 



  ΓΓ..  ΓΓθθηηππππώώζζεεηηοο  εειιέέγγρρννππ  θθααζζεεκκεεξξηηλλήήοο  ιιεεηηηηννππξξγγίίααοο  

 74/83 

ΓΓ22..  ΑΑηηηηηηννιιόόγγεεζζεε  ππξξννέέιιεεππζζεεοο  εεγγγγξξααθθώώλλ  

Ση είλαη Ηαηάζηαζε κηθηήο απεηθφληζεο ησλ ζηνηρείσλ ινγηζηηθψλ εγγξαθψλ θαη ησλ ζηνηρείσλ 

πξσηνγελψλ παξαζηαηηθψλ πνπ ηηο παξήγαγαλ. ξεζηκεχεη γηα δηεξεχλεζε ζε 

πεξίπησζε εληνπηζκνχ ιαζψλ ή εξσηεκάησλ ζηηο ινγηζηηθέο θαηαζηάζεηο (πψο 

πξνέθπςαλ θάπνηα πνζά). 

Πόηε ιακβάλεηαη Μπνηεδήπνηε ινγηζηηθνπνηνχληαη ηα «πξσηνγελή» παξαζηαηηθά θαη παξνπζηάδεηαη 

πξφβιεκα (π.ρ. ιαλζαζκέλνο ι/ζκφο ή κε αλακελφκελν πνζφ ζε θάπνηα κέξα/κήλα).  

Από πνύ θαιείηαη Εγγξαθέο/Λνγηζηηθέο εγγξαθέο 

Αλήθεη ζην module ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ/ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ 

Πνύ απεπζύλεηαη Οηειέρε Θνγηζηεξίνπ  

Ση πεξηέρεη Αλαιπηηθά ζηνηρεία ησλ ινγηζηηθψλ εγγξαθψλ θαηά ππνθαηάζηεκα κε αλάιπζε ζε 2
ν
 

επίπεδν ησλ πεξηερνκέλσλ ησλ άξζξσλ θαη ησλ πεξηερνκέλσλ ηνπ ζρεηηθνχ 

παξαζηαηηθνχ πξνέιεπζεο.   

ΔΕΙΓΜΑ 

 



  ΓΓ..  ΓΓθθηηππππώώζζεεηηοο  εειιέέγγρρννππ  θθααζζεεκκεεξξηηλλήήοο  ιιεεηηηηννππξξγγίίααοο  

 75/83 

ΓΓ33..  ΠΠααξξααζζηηααηηηηθθάά  ηηηηκκννιιόόγγεεζζεεοο  

Ση είλαη Θίζηα φισλ ησλ ηηκνινγίσλ πνπ εθδφζεθαλ ζε δνζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα (ηηκνιφγηα, 

πηζησηηθά, αθπξσηηθά, παξνρήο ππεξεζηψλ) 

Πόηε ιακβάλεηαη Οην ηέινο εκέξαο ή εβδνκάδαο, γηα ηνλ έιεγρν ηηκνινγήζεσλ πειαηψλ θαη γξήγνξε 

πξνβνιή ηδίξνπ νπνηνπδήπνηε δηαζηήκαηνο, κέξαο θιπ.  

Από πνύ θαιείηαη Εγγξαθέο/Πσιήζεηο-Εζνδα 

Αλήθεη ζην module ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΤΝΑΛΛΑΟΜΕΝΩΝ 

Πνύ απεπζύλεηαη Οε ζηειέρε Θνγηζηεξίνπ ή ηκήκαηνο Πηκνιφγεζεο αλ ππάξρεη 

Ση πεξηέρεη Νεξηέρεη ζηνηρεία έθδνζεο, ζηνηρεία πειάηε, θαζαξή αμία θαη έρεη νκαδνπνίεζε θαη 

ζχλνια αλά ππνθαηάζηεκα. Οε 2
ν
 επίπεδν εκθαλίδεη ηηο γξακκέο εηδψλ 

ΔΕΙΓΜΑ 

 

 



  ΓΓ..  ΓΓθθηηππππώώζζεεηηοο  εειιέέγγρρννππ  θθααζζεεκκεεξξηηλλήήοο  ιιεεηηηηννππξξγγίίααοο  

 76/83 

ΓΓ44..  ΓΓιιεεγγρρννοο  ααξξλλεεηηηηθθώώλλ  ηηαακκεεηηααθθώώλλ  ππππννιιννίίππσσλλ  

Ση είλαη Βαζηζκέλε ζε έλαλ ππνινγηζκφ «εκεξψλ αξλεηηθνχ ππνινίπνπ» ε εθηχπσζε βνεζά ζηνλ  

εληνπηζκφ παξαιείςεσλ ζηηο θαηαρσξίζεηο (ηακεηαθέο ζπλαιιαγέο πνπ δελ εηζήρζεζαλ 

ή έγηλαλ ζε ιαλζαζκέλν π.ρ. Πξαπεδηθφ ι/ζκφ) 

Πόηε ιακβάλεηαη Οην ηέινο κελψλ ζπλήζσο αλ εληνπηζηεί αξλεηηθφ ππφινηπν ζε ηακεηαθφ ι/ζκφ πξηλ ηελ 

έθδνζε ησλ ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ.  

Από πνύ θαιείηαη Δηαρείξηζε/Υξεκαηννηθνλνκηθά/Αξλεηηθά ππόινηπα Σακείνπ 

Αλήθεη ζην module ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ADVANCED 

Πνύ απεπζύλεηαη Οηειέρε Θνγηζηεξίνπ  

Ση πεξηέρεη Πηο εκ/λίεο θαη ην αξλεηηθφ πνζφ ππνινίπνπ ζε νπνηνδήπνηε ινγαξηαζκφ ξεκαηηθψλ 

Δηαζεζίκσλ.   

ΔΕΙΓΜΑ 

 



  ΓΓ..  ΓΓθθηηππππώώζζεεηηοο  εειιέέγγρρννππ  θθααζζεεκκεεξξηηλλήήοο  ιιεεηηηηννππξξγγίίααοο  

 77/83 

ΓΓ55..  ΣΣαακκεεηηααθθήή  θθααηηάάζζηηααζζεε  εειιέέγγρρννππ  

Ση είλαη Αλαιπηηθή θαηάζηαζε ησλ εηζπξάμεσλ θαη ησλ πιεξσκψλ 

Πόηε ιακβάλεηαη Ηαζεκεξηλά γηα ηνλ έιεγρν θαη «θιείζηκν» ηακείνπ.  

Από πνύ θαιείηαη Δηαρείξηζε/Υξεκαηννηθνλνκηθά 

Αλήθεη ζην module ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ADVANCED 

Πνύ απεπζύλεηαη Οηειέρε Θνγηζηεξίνπ, Ρπεχζπλνη θαηαζηεκάησλ  

Ση πεξηέρεη Πα αλαιπηηθά ζηνηρεία ησλ ρξεκαηηθψλ ζπλαιιαγψλ κε νκαδνπνίεζε θαη ζχλνια θαηά 

Ρπνθαηάζηεκα, εηξηζηή θαη «Πξφπν πιεξσκήο» (κεηξεηά θαη εκβάζκαηα, πηζησηηθέο 

θάξηεο θαη αμηφγξαθα).   

ΔΕΙΓΜΑ 
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ΓΓ66..  ΓΓιιεεγγρρννοο  ααξξλλεεηηηηθθώώλλ  ππππννιιννίίππσσλλ  ααππννζζήήθθεεοο  

Ση είλαη Βαζηζκέλε ζε έλαλ ππνινγηζκφ «εκεξψλ αξλεηηθνχ ππνινίπνπ» αλά είδνο, ε εθηχπσζε 

βνεζά ζηνλ  εληνπηζκφ ιαζψλ ζηηο θαηαρσξίζεηο π.ρ. παξάιεηςε εηζαγσγήο Δειηίνπ 

Ναξαιαβήο ή πψιεζε ζε ιαλζαζκέλν θσδηθφ είδνπο θιπ. Οπκβαίλεη φηαλ ε εηαηξηθή 

ιεηηνπξγία δελ επηηξέπεη ηελ απνθπγή θαηαρψξηζεο εγγξαθήο ζε πεξίπησζε 

δεκηνπξγίαο αξλεηηθνχ ζηνθ, γηα δηάθνξνπο ιφγνπο. 

Πόηε ιακβάλεηαη Οην ηέινο κελψλ ζπλήζσο αλ εληνπηζηεί αξλεηηθφ ππφινηπν ζε θάπνην είδνο (απφ ην 

Ζζνδχγην) γηα λα αλαδεηεζεί ε εκέξα/εο πνπ πξέπεη λα εξεπλεζεί ην ιάζνο.  

Από πνύ θαιείηαη Δηαρείξηζε/Απνζέκαηα/Ειεγρνο ππνινίπσλ 

Αλήθεη ζην module ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΑΠΟΘΕΜΑΣΩΝ 

Πνύ απεπζύλεηαη Οηειέρε Θνγηζηεξίνπ, Δηνίθεζε απνζεθψλ  

Ση πεξηέρεη Πηο εκ/λίεο θαη ην αξλεηηθφ πνζφ ππνινίπνπ αλά είδνο θαη απνζεθεπηηθφ ρψξν.  Ε ίδηα 

θαηάζηαζε παξέρεηαη θαη αλά δηάζηαζε απνζήθεο (ρξψκα, κέγεζνο, παξηίδα). 

ΔΕΙΓΜΑ 
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ΓΓ77..  ΠΠααξξααζζηηααηηηηθθάά  θθόόζζηηννπποο  εεηηζζααγγσσγγώώλλ  

Ση είλαη Γθηχπσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο Ηνζηνιφγεζεο Φαθέισλ Γηζαγσγψλ  

Πόηε ιακβάλεηαη Ιεηά ην θιείζηκν Φαθέισλ Γηζαγσγψλ γηα έιεγρν ησλ απνηειεζκάησλ θαη ζην ηέινο 

κελψλ γηα έιεγρν ηεο Intrastat θαη ηεο Νεξηνδηθήο Γθθαζάξηζεο Φ.Ν.Α. 

Από πνύ θαιείηαη Εγγξαθέο/Αγνξέο-Εηζαγσγέο 

Αλήθεη ζην module ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΤΝΑΛΛΑΟΜΕΝΩΝ/ΚΟΣΟΛΟΓΗΗ ΕΙΑΓΩΓΩΝ 

Πνύ απεπζύλεηαη Οηειέρε Θνγηζηεξίνπ 

Ση πεξηέρεη Νεξηέρεη αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ θφζηνπο (αξρηθφ θφζηνο, επηκεξηζκέλεο δαπάλεο, 

ζηαηηζηηθή αμία, ζηαηηζηηθφ ΦΝΑ, αλάιπζε ησλ εηζαγφκελσλ εηδψλ κε ην κέξνο ηνπ 

θφζηνπο πνπ απνλεκήζεθε ζην θαζέλα, θαζψο θαη ηηο ζρεηηθέο ινγηζηηθέο εγγξαθέο ηνπ 

Φαθέινπ) 

ΔΕΙΓΜΑ 
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ΓΓ88..  ΓΓιιεεγγρρννοο  κκεεηηααββννιιώώλλ  θθόόζζηηννπποο  ααππννζζήήθθεεοο  

Ση είλαη Γθηχπσζε ππνινγηζκνχ ηεο πνζνζηηαίαο κεηαβνιήο ηηκήο θφζηνπο απφ κήλα ζε κήλα 

γηα εληνπηζκφ πηζαλψλ ιαζψλ ήειιείςεσλ ζηηο θαηαρσξίζεηο αλ ε κεηαβνιή ηνπ 

θφζηνπο είλαη κεγάιε – κε αλακελφκελε.  

Πόηε ιακβάλεηαη Ιεηά ηελ εθηέιεζε ηεο δηαδηθαζίαο Απνηίκεζεο Απνζεκάησλ. 

Από πνύ θαιείηαη Δηαρείξηζε/Απνζέκαηα/Ειεγρνο ζηνηρείσλ θόζηνπο/ύγθξηζε ηηκώλ απνηίκεζεο 

Αλήθεη ζην module ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΑΠΟΘΕΜΑΣΩΝ 

Πνύ απεπζύλεηαη Δηνίθεζε απνζεθψλ, Μηθνλνκηθή Δ/λζε 

Ση πεξηέρεη Γηα κηα επηιεγκέλε πεξίνδν, εκθαλίδεη γηα θάζε είδνο ηελ πξνεγνχκελε θαη ηελ ηξέρνπζα 

ππνινγηζκέλε ηηκή απνηίκεζεο θαη ηε κεηαμχ ηνπο κεηαβνιή (θαζψο θαη ηελ απφιπηε 

ηηκή ηεο κεηαβνιήο αλεμαξηήησο αλ ήηαλ ζεηηθή ή αξλεηηθή). Ε νκαδνπνίεζε είλαη θαηά 

πξνκεζεπηή, ψζηε λα βνεζήζεη ζηελ έξεπλα ζπγθεθξηκέλσλ ηηκνινγίσλ πνπ πηζαλψο 

δελ έρνπλ εηζαρζεί ζσζηά ή έρνπλ ιαλζαζκέλεο αμίεο. 

ΔΕΙΓΜΑ 
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ΓΓ99..  ύύγγθθξξηηζζεε  ππξξννββιιέέςςεεσσλλ  κκεε  εεθθδδννζζέέλληηαα  ππηηζζηησσηηηηθθάά  ηηδδίίξξννππ  

Ση είλαη Γθηχπσζε ειέγρνπ ηήξεζεο εκπνξηθψλ ζπκθσληψλ κε ηνπο Νξνκεζεπηέο, εθφζνλ 

ηεξείηαη ε δηαδηθαζία απνηχπσζεο ησλ ζπκθσληψλ αλαδξνκηθψλ εθπηψζεσλ θαη ηεο 

παξαγσγήο εγγξαθψλ αλακελφκελσλ εθπηψζεσλ (claims)  

Πόηε ιακβάλεηαη Ιε θάζε παξαιαβή πηζησηηθνχ έθπησζεο Νξνκεζεπηή 

Από πνύ θαιείηαη Δηαρείξηζε/Πιεξσηένη ινγαξηαζκνί/Πιεξνθνξίεο 

Αλήθεη ζην module ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΤΝΑΛΛΑΟΜΕΝΩΝ/ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑDVANCED 

Πνύ απεπζύλεηαη Δ/λζε Νξνκεζεηψλ, Μηθνλνκηθή Δ/λζε 

Ση πεξηέρεη Γθφζνλ κε θάζε παξαιαβή πηζησηηθνχ, αληηινγηζηνχλ νη εγγξαθέο αλακελφκελσλ 

εθπηψζεσλ (πξνβιέςεσλ) πνπ έρνπλ γίλεη, ε εθηχπσζε απηή δείρλεη ηηο πηζαλέο 

ΔΖΑΦΜΞΓΟ πξφβιεςεο θαη πξαγκαηηθψλ πηζησηηθψλ. Οε 1
ν
 επίπεδν θαίλεηαη αλά 

πξνκεζεπηή ε δηαθνξά απφ ηελ πξφβιεςε θαη ηα αλακελφκελα πηζησηηθά, ζε 2
ν
 

επίπεδν νη ίδηεο πιεξνθνξίεο αλά αγνξαδφκελν είδνο θαη ζε 2
ν
 επίπεδν νη εγγξαθέο 

αγνξψλ, ηα είδε κε ηηο αγνξέο, πηζησηηθά θαη εγγξαθέο πξνβιέςεσλ πηζησηηθψλ πνπ 

ηξνθνδφηεζαλ ηηο πιεξνθνξίεο απηέο. 

εκεηώλνπκε πσο νη εγγξαθέο πξόβιεςεο δείρλνπλ ζε επίπεδν Ιζνδπγίσλ Απνζήθεο 

νξζνινγηθόηεξε εηθόλα ηνπ θόζηνπο (ζσζηόηεξε, κεησκέλε ηηκή απνηίκεζεο). 

ΔΕΙΓΜΑ 
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