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Ε ΙΣ Α Γ Ω Γ Η

To εγχειρίδιο αυτό, αντιμετωπίζει ένα θέμα πολύ μεγάλο, σύγχρονο και
ενδιαφέρον. Η έκφραση «προώθηση των πωλήσεων» έχει νόημα

πολύ

ευρύτερο από μια σειρά ενεργειών ειδικών, που γίνονται όλες μαζί με τη συνήθη
δραστηριότητα πωλήσεως και διαφημίσεως.
Το να προωθηθούν οι πωλήσεις σημαίνει να μεταφρασθεί το εμπορικό
πρόβλημα με όρους πιο δυναμικούς, σύμφωνα με ένα νέο τρόπο σκέψης,
περιορισμένο κατά ένα μέρος, στην πρακτική εφαρμογή, από τις καθαυτό
ενέργειες της προωθήσεως των πωλήσεων.
Θέλοντας λοιπόν να πραγματευθούμε κατά βάθος το θέμα κάτω απ’ αυτή
την άποψη, πρέπει να κινηθούμε από τη λεπτομερειακή μελέτη της σύγχρονης
τεχνικής και μεθοδολογίας, που, στο εμπόριο, ευνοούν τις πωλήσεις.
Όλα τα παραπάνω, θα τα δούμε καλύτερα στο Α’ και Β’ μέρος του
εγχειριδίου αυτού. Στο Ρ μέρος, θα εξετάσουμε τις βασικές διαδικασίες και
εργασίες ελέγχου των πωλήσεων, απαιτήσεων από πωλήσεις αγαθών με πίστωση,
και των εισπράξεων. Οι λογαριασμοί που εξετάζονται και ελέγχονται για την
αξιοπιστία του περιεχόμενου τους, είναι οι πωλήσεις, πελάτες, γραμμάτια
εισπρακτέα, επισφαλείς πελάτες, προβλέψεις για επισφαλείς πελάτες, ταμείο,
τράπεζες.
Η διαδικασία της αξιολογήσεως του εσωτερικού ελέγχου και αυτή του
ελέγχου τεκμηριώσεως παρουσιάζονται, αφού προηγουμένως, όμως, γίνει
α) μια σύντομη περιγραφή των διαδικασιών πωλήσεων με πίστωση, και των
ειπράξεων και,
β) μια συνοπτική αναφορά στα μέτρα εσωτερικού ελέγχου που πρέπει να
επιβάλλει μια επιχείρηση στις πωλήσεις, στις απαιτήσεις και στις εισπράξεις
της.

A’ ΜΕΡΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
Οικονομική Επιχείρηση

Επιχείρηση είναι ένας οικονομικός οργανισμός ο οποίος διαθέτει κινητή
και ακίνητη περιουσία, ο οποίος εφαρμόζει την οικονομική αρχή και διαθέτοντας
αγαθά και υπηρεσίες επιδιώκει την πραγματοποίηση ενός αντικειμενικού σκοπού,
που συνήθως είναι η μεγιστοποίηση του κέρδους. Επιχείρηση επομένως είναι μια
αυτοτελής οικονομική μονάδα, που συνδυάζει τους διάφορους συντελεστές της
παραγωγής (φύση, εργασία, κεφέιλαιο) με διαφορετικούς τρόπους, έχει σαν
τελικό στόχο την προμήθεια ή παραγωγή και τη διάθεση αγαθών και υπηρεσιών
σαν συναλλακτική αγορά, διατρέχει κάποιο σχετικά μικρό ή μεγάλο κίνδυνο κατά
τη διεξαγωγή των εργασιών της και εφαρμόζοντας την οικονομική αρχή
επιδιώκει την πραγματοποίηση κέρδους.
Η οικονομική αρχή που εφαρμόζεται ανεξαιρέτως από όλους τους
οικονομικούς οργανισμούς συνίσταται στην επιδίωξη πραγματοποιήσεως του
μεγαλύτερου δυνατού αποτελέσματος καταβάλλοντας τη μικρότερη δυνατή θυσία.
Συνήθως είτε η θυσία (κεφάλαιο, έξοδα, εργασία κλπ.) είναι δεδομένη και
σταθερή

και

επιδιώκεται

η

πραγματοποίηση

του

μέγιστου

δυνατού

αποτελέσματος (μέγιστη παραγωγή προϊόντων κλπ.), είτε το επιδιωκόμενο
αποτέλεσμα είναι ορισμένο και γνωστό από πριν (σταθερά), οπότε επιδιώκεται η
καταβολή της ελάχιστης δυνατής θυσίας. Στην πρώτη περίπτωση τα δεδομένα
μέσα αποτελούν τα σταθερά στοιχεία και το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα συνιστά
τα μεταβλητά στοιχεία, ενώ στην δεύτερη περίπτωση συμβαίνει το αντίθετο. Οι
επιχειρήσεις προσπαθούν πάντοτε να εφαρμόσουν την οικονομική αρχή σε μια
από τις δύο παραπάνω μορφές ή και στις δύο ανάλογα με το είδος της λειτουργίας
του.
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1.1

Βασικό οργανόγραμμα

Παραγωγή

Η έρευνα αφορά τον αριθμό, την επάρκεια, την καταλληλότητα, το βαθμό
ετοιμότητας, σε τελευταία ανάλυση, του μηχανολογικού αλλά και γενικότερα του
τεχνολογικού εξοπλισμού της επιχείρησης.
Σαν βασικοί συντελεστές, που χρησιμοποιούμενοι συνδυασμένα συντελούν
στην παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών, είναι η εργασία και το έδαφος. Σαν
δευτερεύουσες χαρακτηρίζονται το κεφάλαιο και η οργάνωση. Απ’ την άλλη
μεριά, η παραγωγή διακρίνεται σε μαζική παραγωγή ή πληθοπαραγωγή και σε
παραγωγή με βάση τις παραγγελίες (σειρές). Στο μέτρο που εφαρμόζεται
αυστηρός σχεδιασμός, ειδίκευση

εργασίας

και μηχανημάτων, παραγωγή

περιορισμένων και τυποποιημένων προϊόντων, μιλάμε για την (α) ή (β) μέθοδο.
Στο οργανόγραμμα κάθε βιομηχανικής επιχείρησης αποτελεί φυσικά χωριστή
διεύθυνση με τον τίτλο «Υ πη ρεσ ία Π αραγωγής» ή « Τ ε χν ικ ή Διεύθυνση».
Σε οποιαδήποτε όμως περίπτωση, πρέπει να διακρίνουμε το τμήμα από το τεχνικό
τμήμα.
Η επιστημονική οργανωτική προσπάθεια, είναι εκείνη που θα επιτρέψει
τον αποτελεσματικό συνδυασμό ανάμεσα στους συντελεστές παραγωγής:
Τόπος εγκατάστασης.
Διαμόρφωση χώρου εργασίας - ορθολογική χωροταξία.
Πρώτες ύλες και υλικά.
Εργασία.

Διάθεση
Στην ελληνική πραγματικότητα παρατηρείται εδώ και λίγα χρόνια μια
σύγχυση ανάμεσα στους όρους « Δ ιά θ ε σ η » και « Δ ια ν ο μ ή » '. Ουσιαστικά
πρόκειται για δύο διαφορετικούς μηχανισμούς, για δύο διαφορετικές λειτουργίες
που κάθε μια στοχεύει στην ευόδωση συγκεκριμένων και ολοκληρωμένων έργων.
Η επιλογή του συστήματος διάθεσης προηγείται διερευνητικά και χρονικά,
σε σχέση με το σύστημα διανομής. Η αναζήτηση του κατάλληλου συστήματος
διάθεσης συνδέεται με τον αριθμό, το οργανωτικό επίπεδο και το κόστος των
ενδιάμεσων μεταπωλησιακών κρίκων. Πρόκειται για « τ ο ν αριθμό των χεριών>>
που θα μεσολαβήσουν ανάμεσα σε παραγωγό και τελικό καταναλωτή.
Σε οποιαδήποτε περίπτωση, τα συστήματα διάθεσης και διανομής ασκούν
αποφασιστική επίδραση, όχι μόνο στην προώθηση των πωλήσεων ή στο τελικό
αποτέλεσμα, αλλά και στη χάραξη της επιχειρησιακής πολιτικής. Για πολλές
κατηγορίες καταναλωτικών αγαθών διαρκείας και προπαντώς πρόσκαιρης
χρήσης, το αποφασιστικό στοιχείο για την παραγωγή τους δεν είναι πάντοτε η
τεχνολογική εξέλιξη, αλλά ο μηχανισμός και το επίπεδο εξέλιξης στη διάθεση
και διανομή, π.χ. τρόφιμα.
Η διάθεση μπορεί να είναι άμεση, έμμεση ή και μικτή. Κάθε μια από τις
μορφές αυτές εκφράζεται με διάφορα ενδιάμεσα οργανωτικά και πωλησιακά
σχήματα, που όλα αποβλέπουν στην αποδοτικότερη διάθεση των προϊόντων.

I Βλ. Μάλισσος Κ., “Μάρκετινγκ και Αντιμάρκετινγκ”, Αθήνα 1987, Σελ. 251.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
Η προώθηση των πωλήσεων

Για να πουληθεί ένα προϊόν, πρέπει να ικανοποιεί μια συγκεκριμένη
ανάγκη του καταναλωτή, πρέπει, επίσης να επιλεχθεί το κατάλληλο δίκτυο
διανομής και η κατάλληλη τιμή πώλησής του.
Εν τούτοις, όλες οι παραπάνω αποφάσεις και ενέργειες δεν επαρκούν να
πουληθεί ένα προϊόν. Η επιχείρηση πρέπει να επικοινωνήσει με το τμήμα της
αγοράς προς το οποίο απευθύνει το προϊόν της, για να πληροφορήσει τους
καταναλωτές του τμήματος αυτού περί της υπάρξεως του προϊόντος, τονίζοντας
συγχρόνως τα χαρακτηριστικά και τα πλεονεκτήματα του.
Έτσι, η επιχείρηση δια μέσου των στοιχείων του συστήματος επικοινωνίας
προσπαθεί να πληροφορήσει και να πείσει τον καταναλωτή ότι αυτή η ίδια είναι
η καλύτερη πηγή ικανοποίησης αναγκών και ότι το προϊόν, το οποίο του
προσφέρει, θα ικανοποιήσει τη συγκεκριμένη ανάγκη του.

2.2

Έ ννοια της προώθησης

Πολλοί επιστήμονες, στο χώρο του Μάρκετινγκ, με σαφείς ορισμούς
προσανατολίζουν τη σκέψη και τη δράση του ερευνητή στις πραγματικές
διαστάσεις του όρου «προώθηση πωλήσεων».
- Ρ. Spillard: “Προώθηση πωλήσεων είναι η παροχή κινήτρων (στον
αγοραστή) στον τόπο και στο χρόνο που συντελείται η απόφαση για
αγορά και συμπληρώνουν την εικόνα, που έχει ήδη σχηματίσει ο πιθανός
αγοραστής στο μυαλό του, για το προϊόν που θέλουμε να πουλήσουμε”.

Μ. Γεωργιάδης: “Το πρόβλημα της προώθησης συνίσταται στην
εκτίμηση της δραστηριότητας των μέσων (κατάλληλος εξοπλισμός και
εξωραϊσμός του καταστήματος - διαφήμιση - προπαγάνδα - δημόσιες
σχέσεις - ικανοποιητικό προσωπικό στην τεχνική των πωλήσεων) και
στον προσδιορισμό του κόστους, που συνεπάγεται καθένα απ’ αυτά. Έτσι
διαγράφονται τα όρια της χρησιμοποίησης των μέσων, συντονίζονται
αρμονικά μεταξύ τους, ώστε να επιτυγχάνεται η όσο το δυνατό
μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα των πωλήσεων.
Με περιορισμό τον κίνδυνο να χαρακτηρισθούμε σαν νοθευτές του
περιεχόμενου της, δίνουμε με τη σειρά μας τη διάσταση της προώθησης,
α) Προώθηση πωλήσεων είναι η λειτουργία του Μάρκετινγκ, όπου η επιχείρηση
διερευνά τη διαλεκτική σχέση ανάμεσα στους πωλησιακούς στόχους και μέσα, με
σκοπό την επισήμανση, την κοστολόγηση, την αξιολόγηση, τον τελικό
προσδιορισμό και πρόκριση των τεχνικοοικονομικών και ψυχολογικών μέσων και
μεθόδων, που θα εξυπηρετήσουν αποτελεσματικά την ανάπτυξη και ευόδωση του
προγράμματος πωλήσεων.
β) Παρατηρήσεις:
Προώθηση: Αναφέρεται κύρια σε υποψήφιους πελάτες, στους πελάτες του
προγράμματος (όχι ονομαστικά βέβαια), αλλά στην κατηγορία εκείνη που
ανταποκρίθηκε στην έρευνα.
-

Ο τελικός προσδιορισμός και η πρόκριση αναφέρονται στον αριθμό των
μέσων καθώς και στα ποσοτικά, χρονικά και ποιοτικά όρια τους.
Τα μέσα και οι μέθοδοι δεν είναι εκείνα που θα σηκώσουν <<αποκλειστικά»
το βάρος. Το πρόγραμμα πωλήσεων διαθέτει, υποτίθεται, κάποια αυτοδυναμία.
Με τα κατάλληλα μέσα ανταποκρινόμαστε απλά σε εκφρασμένη ζήτηση,
υλοποιούμε τις προϋποθέσεις (ή αναγκάζουμε τα γεγονότα να συμβούν).

2.3 Οι μέθοδοι προώθησης των πωλήσεων και ο τρόπος επιλογής τους

Οι υπεύθυνοι της Διεύθυνσης Μάρκετινγκ θα πρέπει να λάβουν ορισμένες
αποφάσεις προκειμένου να προωθήσουν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της
επιχείρησης τους. Οι μέθοδοι προώθησης των πωλήσεων, που θα
χρησιμοποιηθούν, θα εξαρτηθούν από την ιδιομορφία του προϊόντος και των
καταναλωτών αυτού.
Η προώθηση πραγματοποιείται με τις παρακάτω μεθόδους:
1) Των δημοσίων σχέσεων: Δια των δημοσίων σχέσεων η επιχείρηση
προσπαθεί να δημιουργήσει ένα κοινό πεδίο εμπειρίας μεταξύ αυτής της ίδιας και
των πιθανών αγοραστών των προϊόντων της.
Το κοινό αυτό πεδίο εμπειρίας αποτελεί βασική προϋπόθεση προκειμένου
η επιχείρηση να κερδίσει την προσοχή εκείνων, προς τους οποίους απευθύνει τα
μηνύματα της. Έτσι, οι δημόσιες σχέσεις θεωρούνται ότι αποτελούν την βάση της
προωθητικής προσπάθειας της επιχείρησης.
2) Της διαφήμισης: Με τη διαφήμιση η επιχείρηση προσπαθεί μέσω των
μαζικών μέσων ενημέρωσης να επικοινωνήσει με τους καταναλωτές του τμήματος
εκείνου της αγοράς, προς το οποίο απευθύνει τα προϊόντα της.
3) Της προσωπικής πώλησης: Με τη μέθοδο αυτή η επιχείρηση έρχεται με
τις πωλήσεις της σε απευθείας επικοινωνία με τους πιθανούς αγοραστές των
προϊόντων της.
4) Των ειδικών προγραμμάτων προώθησης των πωλήσεων: Η μέθοδος αυτή
ενισχύει τις δύο προηγούμενες και περιλαμβάνει όλες τις ενέργειες, που
διεγείρουν τους καταναλωτές να προβούν στην αγορά ενός προϊόντος. Τα
χρησιμοποιούμενα μέσα αυτής της μεθόδου είναι: οι εκθέσεις, η διακόσμηση των
καταστημάτων, η διανομή δωρεάν δειγμάτων, η απονομή βραβείων ή δώρων κλπ.-

2 Βλ. Τζωρτζάκης Κ., “Γενικές αρχές μάρκετινγκ”, Αθήνα 1993, Σελ. 205.
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ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ - ΜΙΞ

2.3.1

Δημόσιες Σχέσεις
Δημόσιες

σχέσεις

είναι

η λειτουργία

επικόινωνίας

μεταξύ

ενός

υποκειμένου δημοσίων σχέσεων (ατόμου, ομάδας) και του κοινού για τη
δημιουργία και διατήρηση αμοιβαίας εμπιστοσύνης και κατανόησης.
Στον οικονομικό τομέα υπάρχουν πολλά παραδείγματα απ’ όπου μπορεί να
διαπιστωθεί η σημασία των δημοσίων σχέσεων. Ένα από αυτά είναι η
επιχειρηματική δραστηριότητα. Στην περίπτωση αυτή οι δημόσιες σχέσεις
αποτελούν ένα βασικό όργανο δράσης και επιτυχίας. Κι αυτό γιατί είναι ένα μέσο
επικοινωνίας με το κοινό ή το Ειδικό κοινό, για το οποίο ενδιαφέρονται οι
επιχειρηματίες, όπως λ.χ. πωλητών, εργατών, καταναλωτών, κοινότητας κλπ.

2.3.2

Διαφήμιση
Διαφήμιση είναι η απρόσωπη μαζική επικοινωνία, η οποία περιέχει το

στοιχείο της πληρωμής, της οποίας ο τελικός σκοπός είναι η μετάδοση
πληροφοριών και η δημιουργία μιας ευνοϊκής <<γνώμης>> στους καταναλωτές
για το προϊόν ή την επιχείρηση, που διαφημίζεται και έτσι να συμβάλλει στην
προαγωγή των επιχειρησιακών στόχων. Το στοιχείο της πληρωμής στον ορισμό
της διαφήμισης είναι απαραίτητο, διότι αν δεν υπάρχει θεωρείται δημοσιότητα.
Το άρθρο π.χ. το οποίο είναι της φύσης των επίκαιρων νέων και το οποίο
ετοιμάζεται συνήθως από τον υπεύθυνο του τμήματος των Δημοσίων Σχέσεων της
Διεύθυνσης Μάρκετινγκ και στέλνεται για δημοσίευση στους εκδότες των
εφημερίδων ή περιοδικών δε θεωρείται διαφήμιση.^

' Βλ. Τζωρτζάκης Κ., "Γενικές αρχές μάρκετινγκ”, Αθήνα 1993, Σελ. 206.
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Η διαφήμιση ταξινομείται σε δύο κατηγορίες:
1) Τη διαφήμιση του προϊόντος.
2) Τη διαφήμιση της επιχείρησης παραγωγής του προϊόντος.
Η τελευταία έχει σκοπό την αύξηση της φ ήμης της επιχείρησης και όχι
ενός προϊόντος αυτής.
Η διαφήμιση του προϊόντος χρησιμοποιείται από τους βιομήχανους για την
πραγματοποίηση των παρακάτω εργασιών:
I) Να προωθήσει την πώληση του προϊόντος δια μέσου των επιχειρήσεων
λιανικής πώλησης, οι οποίες ήδη διαθέτουν το προϊόν.
α)Με την αύξηση του αριθμού των πελατών.
β) Με την πώληση περισσότερων μονάδων προϊόντος στους ήδη
πελάτες.
II) Να βοηθήσει την πώληση μιας μάρκας προϊόντος με το να παρέχει στους
καταναλωτές πληροφορίες, π.χ. το όνομα και τη διεύθυνση των λιανοπωλητών, οι
οποίοι διαθέτουν το συγκεκριμένο προϊόν, κ.α.
III) Όταν το προϊόν πωλείται κατ’ οίκον, να βοηθήσει την πώληση του.
α) Με το να προετοιμάσει το έδαφος προκειμένου να γίνουν δεκτοί οι
πωλητές της επιχείρησης από τους πιθανούς αγοραστές, και
β) Με το να δώσουν στους πωλητές τη γραμμή, που θα ακολουθήσουν
κατά την πώληση.
W) Να βοηθήσει την πώληση ενός προϊόντος δια μέσου ενός δικτύου διανομής ή
να διευρύνει το δίκτυο διανομής ενός παλαιού προϊόντος.
α) Με το να δημιουργήσει ζήτηση στις επιχειρήσεις λιανικής πώλησης
από τους καταναλωτές, και
β) Με το να υποκινήσει το ενδιαφέρον των μεσαζόντων για το προϊόν δια
μέσου απευθείας διαφήμισης.
V) Να ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις λιανικής πώλησης, έτσι ώστε να
επιδεικνύουν, διαφημίζουν και πουλάνε το προϊόν τους ενεργά.
α) Τονίζοντας τους, διαμέσου της διαφήμισης, τις ευκαιρίες, οι οποίες

τους παρέχονται να αυξήσουν τα κέρδη τους από αυτή τη δραστηριότητα.
Πληροφορώντας τους για διάφορα προγράμματα προώθησης των
πωλήσεων της επιχείρησης και ενθαρρύνοντας τους να εκμεταλλευτούν
καταλλήλως τις προωθητικές αυτές προσπάθειες της επιχείρησης.
VI) Να ουδετεροποιήσει την προωθητική προσπάθεια μιας ανταγωνιστικής
επιχείρησης με τη χρησιμοποίηση της κατάλληλης διαφημιστικής καμπάνιας.
Σύμφωνα με την παραπάνω ανάλυση είναι πιθανό να παρατηρηθεί ότι η
διαφήμιση μπορεί να κατευθύνεται.
α) Προς τον τελικό καταναλωτή,
β) Προς τους μεσάζοντες, οι οποίοι ασχολούνται με τη διανομή του
προϊόντος.

2.3.2.1

Π ό τε η δ ια φ ή μ ισ η ε ίν α ι α π ο τελ εσ μ α τ ικ ή ;

Για να είναι αποτελεσματική μια διαφήμιση και για να δημιουργεί μια
αποκλειστική ζήτηση για μια μάρκα προϊόντος πρέπει να υπάρχουν οι παρακάτω
προϋποθέσεις-*:
α) Η διαφήμιση έχει καλύτερα αποτελέσματα, αν υπάρχει γενικά μια
ευνοϊκή πρωταρχική ζήτηση για το διαφημιζόμενο είδος προϊόντος από ότι θα
είχε, αν η επιχείρηση διαφήμιζε τη μάρκα του προϊόντος χωρίς να προϋπάρχει
αυτή η ζήτηση.
β) Δεύτερη προϋπόθεση είναι ότι η μάρκα του προϊόντου της επιχείρησης
έχει σημαντικές διαφορές από τα ανταγωνιστικά προϊόντα. Στην περίπτωση αυτή
διαφήμιση είναι αποτελεσματική και χρησιμοποιείται, για να δείξει τη
μοναδικότητα του προϊόντος της επιχείρησης. Αντίθετα, η βοήθεια της
διαφήμισης είναι μικρή, όταν το προϊόν της επιχείρησης έχει πολλές ομοιότητες
με τα προϊόντα των επιχειρήσεων του κλάδου.

■·Βλ. Τζωρτζάκης Κ., "Γενικές αρ-χές μάρκετινγκ", Αθήνα 1993, Σελ. 210.
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γ) Η τρίτη προϋπόθεση αναφέρεται στην περίπτωση εκείνη, κατά την
οποία το προϊόν έχει ορισμένα κρυμμένα πλεονεκτήματα και τα οποία οι
καταναλωτές δεν είναι σε θέση να τα αντιληφθούν και να τα αναγνωρίσουν χωρίς
τη βοήθεια της διαφήμισης.
δ) Τέταρτη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη ισχυρών συναισθηματικών
αγορατικών κινήτρων, τα οποία δύναται να χρησιμοποιηθούν σαν παροτρύνσεις
στα διαφημιστικά μηνύματα και έτσι η διαφήμιση γίνεται περισσότερο
αποτελεσματική.
ε) Η πέμπτη προϋπόθεση είναι εάν η επιχείρηση διαθέτει αρκετά κεφάλαια
για την υποστήριξη ενός προγράμματος προώθησης των πωλήσεων της. Η
διαφήμιση πρέπει να λαμβάνει χώρα σε ευρεία κλίμακα, έτσι ώστε να δημιουργεί
μια αποτελεσματική εντύπωση στην αγορά.

2.3.2.2

Πότε πρέπει να δίδεται μεγαλύτερη έμφαση στη διαφήμιση

Μετά την εκτίμηση της αποτελεσματικότητας της διαφήμισης οι υπεύθυνοι
του Μάρκετινγκ είναι πλέον σε θέση να καθορίσουν ποιά πρέπει να είναι η
συμβολή της διαφήμισης στο πρόγραμμα προώθησης των πωλήσεων. Σπάνια μια
επιχείρηση θα χρησιμοποιήσει μόνο διαφήμιση για την προώθηση των
πωλήσεων. Στις περισσότερες περιπτώσεις η διαφήμιση συνδυάζεται μετά των
άλλων στοιχείων του συστήματος επικοινωνίας, δηλαδή, της προσωπικής
πώλησης και των ειδικών προγραμμάτων προώθησης των πωλήσεων. Δια του
συνδυασμού αυτών των στοιχείων η επιχείρηση έχει συνήθως καλύτερα
αποτελέσματα από ότι θα είχε, αν στηριζόταν μόνο σε ένα από τα στοιχεία του
συστήματος επικοινωνίας.
Προκειμένου να αποφασιστεί αν το κύριο βάρος για την προώθηση των
πωλήσεων θα δοθεί στη διαφήμιση και όχι σε ένα από τα υπόλοιπα στοιχεία του
συστήματος επικοινωνίας, αυτό θα εξαρτηθεί από τις ευκαιρίες, τις οποίες

παρουσιάζει κάθε ένα από τα στοιχεία αυτά, για την επιτυχία των στόχων, που
έχει θέσει η Διεύθυνση Μάρκετινγκ με τις παρακάτω προϋποθέσεις:
Όταν οι υπολογισμοί δείξουν ότι η περίπτωση είναι ιδιαίτερα ευνοϊκή για μια
ταχεία αύξηση της ζήτησης του προϊόντος δια μέσου της διαφήμισης.^
Όταν η ανάλυση καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η βοήθεια της προσωπικής
πώλησης είναι χωρίς σημασία για μια επικερδή πώληση προϊόντος.
Όταν τα ειδικά προγράμματα προώθησης των πωλήσεων φαίνονται να είναι
λιγότερο αποτελεσματικά απ’ ότι θα ήταν η διαφήμιση.
2 3 . 2.3

Διάφορα άλλα προβλήματα της διαφήμισης

Αν οι υπεύθυνοι της Διεύθυνσης Μάρκετινγκ από μια προσεκτική εκτίμηση
της κατάστασης καταλήξουν στο συμπέρασμα ότι η μέθοδος της διαφήμισης είναι
απαραίτητη για την προώθηση των πωλήσεων, αυτοί θα πρέπει να δώσουν λύσεις
στα εξής προβλήματα®:
1) Ποιό θα πρέπει να είναι το ύψος των κεφαλαίων, τα οποία θα διατεθούν
για την διαφήμιση.
2) Να επιλεγεί το μέσο ή τα μέσα δια των οποίων θα διαβιβαστούν τα
διαφημιστικά μηνύματα.
3) Να γίνουν οι απαραίτητες προετοιμασίες, για να έχει η διαφήμιση
επιτυχία.
4) Να ληφθούν μέτρα για την μέτρηση της αποδοτικότητας της διαφήμισης.
Το έργο της προετοιμασίας και διεκπεραίωσης μιας διαφήμισης ανατίθεται
συνήθως σε διαφημιστικά γραφεία. Τα γραφεία αυτά βοηθούν την επιχείρηση
στην επιλογή του μέσου, δίδουν συμβουλές για το ύψος των κεφαλαίων, τα οποία
πρέπει να διατεθούν και παρέχουν τα μέσα για τη μέτρηση της αποδοτικότητας
της διαφήμισης.
5 Βλ. Τζωρτζάκης Κ., “Γενικές αρχές μάρκετινγκ”, Αθήνα 1993, Σελ. 212.
» Βλ. Τζωρτζάκης Κ., “Γενικές αρχές μάρκετινγκ”, Αθήνα 1993, Σελ. 212.

2.3.3

Προσωπική πώληση
Η προσωπική πώληση είναι το δεύτερο κατά σειρά σπουδαιότητας

στοιχείο

του συστήματος

επικοινωνίας.

Αυτή

συνεπάγεται

την

άμεση

επικοινωνία πρόσωπο με πρόσωπο μεταξύ πωλητή ή αντιπρόσωπου και του
πιθανού αγοραστή. Ο σκοπός μιας τέτοιου είδους προσωπικής επικοινωνίας είναι
δυνατό να αποβλέπει:
1) στη λήψη μιας παραγγελίας,
2) να πείσει τους λιανοπωλητές να προωθούν και να επιδεικνύουν το προϊόν
κατάλληλα,
3) να εξασφαλίσει τη συνεργασία του χονδρεμπόρου, έτσι ώστε να προωθεί τα
προϊόντα του κατασκευαστή ενεργά,
4) να ενημερώσει τους καθοδηγητές γνώμης (Opinion Leaders) σχετικά με την
επιχείρηση και τα προϊόντα της.·^

2.3.3.1

Πότε χρειάζεται η προσωπική πώληση
Η δημιουργία ή μη μιας δύναμης πωλητών από έναν κατασκευαστή, για να

επικοινωνεί απευθείας με τους άμεσους ή έμμεσους καταναλωτές του προϊόντος
του, θα εξαρτηθεί από την πολιτική διανομής, την οποία έχει αποφασίσει να
ακολουθήσει. Έτσι, αν ένας κατασκευαστής έχει αποφασίσει να χρησιμοποιήσει
μεσάζοντες για την παραπέρα διάθεση του προϊόντος του, τότε η προσωπική
πώληση του κατασκευαστή θα βασίζεται στη δύναμη των πωλητών των
μεσαζόντων. Αν η προσωπική πώληση είναι απαραίτητη για το προϊόν του, τότε
αυτός θα επιζητήσει εκείνους τους μεσάζοντες, οι οποίοι διαθέτουν την

^ Βλ. Τζωρτζάκης Κ., "Γενικές αρχές μάρκετινγκ”, Αθήνα 1993, Σελ. 213.
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απαιτούμενη δύναμη πωλητών και την οργάνωση πωλήσεων για την εκτέλεση
αυτού του έργου. Για να είναι ο κατασκευαστής βέβαιος πως το προϊόν του
υποστηρίζεται αποτελεσματικά από τη δύναμη των πωλητών των μεσαζόντων,
αυτός ίσως να βοηθήσει τους μεσάζοντες στην επιλογή και εκπαίδευση των
πολιτών τους.
Αν η πολιτική διάθεσης του προϊόντος του κατασκευαστή υπαγορεύει τη
χρήση μόνο χονδρεμπόρων, τότε η προσωπική επικοινωνία του κατασκευαστή
μετά των λιανέμπορων

θα

βασίζεται

στη

δύναμη των πωλητών των

χονδρεμπόρων. Υπο ορισμένες προϋποθέσεις ο κατασκευαστής είναι δυνατόν να
αποφασίσει να δημιουργήσει μια δική του δύναμη 'πωλητών, η οποία θα
συμπληρώσει το έργο της δύναμης των πωλητών των χονδρέμπορων. Κατά πόσο
είναι αναγκαία αυτή η δύναμη των πωλητών θα εξαρτηθεί από το είδος της
υποστήριξης, την οποία αναμένει ο κατασκευαστής από τους πωλητές των
χονδρέμπορων. Αν το μέγεθος των σειρών των προϊόντων, τα οποία
διαχειρίζονται οι χονδρέμποροι, είναι μεγάλο και οι πωλητές τους είναι κάτι
περισσότερο από παραγγελιοδόχοι, τότε είναι δυνατόν να υπάρξουν περιπτώσεις,
κατά τις οποίες οι κατασκευαστές θεωρούν απαραίτητη την ύπαρξη μιας δικής
τους δύναμης πωλητών, η οποία θα τους παρέχει μεγαλύτερη επαφή με τους
λιανέμπορους. Αν η επιχείρηση σχεδιάζει να εισάγει ένα νέο προϊόν στην αγορά,
τότε απαιτείται ειδική προσπάθεια για να επιτευχθεί η διανομή του προϊόντος
αυτού δια μέσου των καταστημάτων των λιανεμπόρων.
Κατ’ αυτή την περίπτωση θα χρησιμοποιηθεί μια προσωρινή δύναμη
πωλητών προκειμένου να εισάγει τη νέα σειρά προϊόντος στην αγορά. Μια άλλη
περίπτωση είναι, όταν απαιτείται ενεργός προώθηση και επίδειξη του προϊόντος
από τους λιανέμπορους προκειμένου να συντονιστούν με την προσπάθεια
προώθησης των πωλήσεων του κατασκευαστή, τότε

είναι δυνατόν να

χρησιμοποιηθεί μια βοηθητική δύναμη πωλητών εκ μέρους του κατασκευαστή για
να πετύχει την απαιτούμενη συνεργασία των λιανέμπορων. Οπωσδήποτε όμως η
δημιουργία μιας τέτοιου είδους δύναμης πωλητών δικαιολογείται, τότε μόνο, όταν
το αποτέλεσμα από τις επιπλέον πωλήσεις καλύπτει την πρόσθετη αυτή δαπάνη
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της δύναμης των πωλητών και παρέχει ή υπόσχεται στον κατασκευαστή ένα
πρόσθετο κέρδος.
Ένα άλλο πρόβλημα, το οποίο αντιμετωπίζει ο κατασκευαστής, είναι αν
πρέπει να χρησιμοποιήσει προσωπική πώληση στο επίπεδο του άμεσου ή
έμμεσου καταναλωτή. Η πείρα έχει δείξει σε ποιές περιπτώσεις πρέπει να
χρησιμοποιείται προσωπική πώληση γι’ αυτό το επίπεδο. Η προσωπική πώληση
φαίνεται να είναι αποτελεσματική, όταν η δαπάνη αγοράς είναι μεγάλη, όταν τα
χαρακτηριστικά του προϊόντος απαιτούν επεξήγηση και επίδειξη και τέλος όταν
το προϊόν αγοράζεται σε σχετικά μεγάλα και ακανόνιστα χρονικά διαστήματα.
Έτσι, όταν η αγορά του μηχανολογικού εξοπλισμού ενός
κλωστοϋφαντουργείου συνεπάγεται μια δαπάνη της τάξεως των 100 εκατομμυρίων
δραχμών, εκείνοι οι οποίοι θα προβούν στην αγορά αυτή χρειάζονται μια
ορισμένη πειθώ και παρακίνηση ότι, δηλαδή, ο μηχανολογικός εξοπλισμός του
κατασκευαστή, τον οποίο τους προσφέρει ο πωλητής, είναι ο καλύτερος για την
περίπτωση τους, ώστε τελικά να υπογράψουν την παραγγελία. Η πώληση
παρόμοιων ειδών επιτυγχάνεται καλύτερα με επιθετική προσωπική πώληση.
Υπάρχει επίσης, ένας αριθμός προϊόντων, όπως π.χ. ένα αυτοκίνητο, μια
τηλεόραση, ένα πλυντήριο κλπ., των οποίων τα χαρακτηριστικά πρέπει να
εξηγηθούν και να επιδειχτούν προκειμένου ο πιθανός αγοραστής να προβεί στην
αγορά του προϊόντος. Η περιγραφή και οι φωτογραφίες στους καταλόγους δεν
μπορούν να εξηγήσουν τα χαρακτηριστικά και τη λειτουργία ενός πολυσύνθετου
προϊόντος τόσο καλά όσο ένας πωλητής, ο οποίος μπορεί να εξηγήσει συγχρόνως
στον πιθανό αγοραστή και τον τρόπο λειτουργίας του. Για το λόγο αυτό η
προσωπική πώληση στους άμεσους ή έμμεσους καταναλωτές είναι πολύ σπουδαία
για την πώληση τέτοιου είδους προϊόντων.
Εάν ένα προϊόν έχει μια σχετικά μακρά διάρκεια ζωής και έτσι δεν είναι
ανάγκη να αντικατασταθεί για ένα χρονικό διάστημα, ο ιδιοκτήτης ίσως να
αναβάλλει την αγορά ενός νέου μοντέλου μέχρι να γίνει εντελώς αναγκαία η
αντικατάσταση ενός προϊόντος. Τα αυτοκίνητα και οι οικιακές συσκευές μπορούν
να περιληφθούν στην κατηγορία αυτή των προϊόντων. Η προσωπική πώληση
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συνδυαζόμενη με την εισαγωγή των σημαντικά βελτιωμένων νέων μοντέλων
μπορεί να χρησιμοποιηθεί προκειμένου να παροτρύνει τη γρηγορότερη
αντικατάσταση ενός προϊόντος της κατηγορίας αυτής.*

2.3.3.2

Πότε πρέπει να δίνεται μεγαλύτερη έμφαση στην προσωπική πώληση

Η εξέταση των παραπάνω παραγόντων θα βοηθήσει τους υπεύθυνους της
Διεύθυνσης Μάρκετινγκ να εκτιμήσουν τις ευκαιρίες για μια αποδοτική
χρησιμοποίηση της προσωπικής πώλησης στο πρόγραμμα προώθησης των
πωλήσεων. Απ’ όσα έχουν αναφερθεί είναι πλέον φανερό ότι προκειμένου να
δοθεί το κύριο βάρος για την προώθηση των πωλήσεων στην προσωπική πώληση
πρέπει να υπάρχουν οι εξής δύο προϋποθέσεις:
1) Η περίπτωση να μην είναι ευνοϊκή για μια αποδοτική χρησιμοποίηση της
διαφήμισης.
2) Η περίπτωση να είναι ευνοϊκή για μια αποδοτική χρησιμοποίηση της
προσωπικής πώλησης.
Η πώληση ηλεκτρονικών υπολογιστών αποτελεί ένα παράδειγμα, όπου το
κύριο βάρος για την προώθηση των πωλήσεων δίνεται στην προσωπική πώληση.
Η διαφήμιση δεν θα επηρεάσει σχεδόν καθόλου τον πιθανό αγοραστή ενός
μεγάλου ηλεκτρονικού υπολογιστή κι αυτό γιατί η αγορά τέτοιου είδους οργάνων
γίνεται σε πολύ αραιά χρονικά διαστήματα και η αξία τους είναι πολύ μεγέιλη.
Αυτοί οι ίδιοι παράγοντες συνδυασμένοι με την ανάγκη της επεξήγησης της
χρήσης του υπολογιστή και η αναγκαιότητα για προσαρμογή της εγκατάστασης
στις ατομικές περιπτώσεις δείχνουν την μεγάλη ανάγκη χρησιμοποίησης της
προσωπικής πώλησης.®

SΒλ. Τςωρτζάκης Κ., "Γενικές αρχές μάρκετινγκ", Αθήνα 1993, Σελ. 214.
’ Βλ. Τςωρτζάκης Κ., "Γενικές αρχές μάρκετινγκ”, Αθήνα 1993, Σελ. 216.

2.3.3.3

Διάφορα άλλα προβλήματα της προσωπικής πώλησης

Μόλις ληφθεί η απόφαση να περιληφθεί η προσωπική πώληση στο
πρόγραμμα προώθησης των πωλήσεων, τότε παρουσιάζεται ένας αριθμός
προβλημάτων, στα οποία πρέπει να δώσει λύσεις ο Διευθυντής του Τμήματος
Πωλήσεων της Διεύθυνσης Μάρκετινγκ. Το σπουδαιότερο από αυτά είναι:
1) Η ανεύρεση, η επιλογή και η πρόσληψη των κατάλληλων πωλητών.
2) Η εκπαίδευση των νεοπροσληφθέντων πωλητών, έτσι ώστε να εκτελούν τις
εργασίες τους αποτελεσματικά.
3) Η επιλογή της μεθόδου ή των μεθόδων αμοιβής των πωλητών.
4) Η επιλογή των κατάλληλων κινήτρων για την καλύτερη απόδοση των
πωλητών.
5) Ο καθορισμός των περιοχών πώλησης.
6) Η εκτίμηση της αξίας εργασίας των πωλητών κ.α.'°
2.3.4

Ειδικά προγράμματα για την προώθηση των πωλήσεων
Το στοιχείο αυτό του συστήματος επικοινωνίας περιλαμβάνει διάφορα

βραχυπρόθεσμα προγράμματα τα οποία έχουν σαν στόχο να δημιουργήσουν μια
ταχεία αύξηση της ζήτησης για ένα προϊόν ή υπηρεσία. Οι χρησιμοποιούμενες
μέθοδοι από τα προγράμματα αυτά είναι:
- Οι διανωνισαοί που έχουν σκοπό να προτρέψουν τους πωλητές να πουλήσουν
περισσότερα, π.χ. προσφορά στους καλύτερους πωλητές, μιας ορισμένης
χρονικής περιόδου, ενός ταξιδιού σε ελκυστική και γνωστή περιοχή.
-

Οι ειδικές εκπτώσεις στην τιμή του προϊόντος για μια περίοδο εισαγωγής του
νέου προϊόντος στην αγορά. Εκπτώσεις μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν
για να ενθαρρυνθούν οι πωλήσεις σε προϊόντα που δεν κινούνται αρκετά ή σε
προϊόντα τα οποία έχουμε σε μεγάλα αποθέματα.

-

Δωρεάν δείναατα προς πιθανούς πελάτες, ώστε να γνωρίσουν το νέο προϊόν,

1“ Βλ. Τζωρτζάκης Κ., “Γενικές αρχές μάρκετινγκ”, Αθήνα 1993, Σελ. 217.
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όπως κάνουν μερικές επιχειρήσεις παραγωγής καλλυντικών, που προσφέρουν
δείγματα σε ορισμένα σημεία μεγάλων καταστημάτων.
Εκθέσεις με τις οποίες μπορεί να δημιουργηθεί μια καλή εικόνα για το προϊόν
της επιχείρησης. Π.χ. μπορεί ένας παραγωγός να νοικιάσει ένα περίπτερο σε
μια έκθεση, ώστε να παρουσιάσει τα προϊόντα της επιχείρησης σε πολλούς
πιθανούς πελάτες.
Εφόσον οι μέθοδοι αυτές χρησιμοποιούν ισχυρά κίνητρα για μια άμεση
αγοραστική ενέργεια των καταναλωτών, μπορούν επίσης να ονομαστούν και
«αναγκαστικές μέθοδοι». Ο σκοπός της παρότρυνσης αυτής είναι να
δημιουργήσουν την εντύπωση ότι πρόκειται περί <<ευκαιρίας» ή ότι αγοράζει
κανείς κάτι, πληρώνοντας σχεδόν τίποτα.
Τα ειδικά προγράμματα προώθησης των πωλήσεων χρησιμοποιούνται για
να δημιουργήσουν μια ισχυρή εντύπωση στο σημείο της αγοράς, μπορούν όμως
να εξυπηρετούν και άλλους στόχους όπως είναι οι παρακάτω:
1) Να προκαλέσουν την προσοχή των καταναλωτών για βελτίωση του προϊόντος,
που ήδη κυκλοφορεί.
2) Να προλάβουν την απώλεια παλαιών πελατών, που προέρχεται από ισχυρό
ανταγωνισμό.
Υπάρχουν διαφορετικές απόψεις σχετικά με τη χρήση των ειδικών
προγραμμάτων για την προώθηση των πωλήσεων. Ορισμένοι υποστηρίζουν ότι η
χρήση των ειδικών αυτών προγραμμάτων είναι επιβλαβής, αφού απομακρύνουν
την προσοχή των καταναλωτών από τη διαφήμιση, την προσωπική πώληση και
από τα πλεονεκτήματα του προϊόντος και ότι τελικά η προσοχή των καταναλωτών
απορροφάται από τους διάφορους διαγωνισμούς, βραβεία ή από τις διάφορες
προσφερόμενες ευκαιρίες. Άλλοι πάλι υποστηρίζουν ότι τα ειδικά προγράμματα
για την προώθηση των πωλήσεων είναι χρήσιμα, γιατί παρακινούν τους
καταναλωτές να δοκιμάσουν ένα νέο προϊόν με τη διανομή δωρεάν δειγμάτων και
ότι πολλές φορές εξουδετερώνουν τις προσπάθειες προώθησης των πωλήσεων
των ανταγωνιστών.

Ανεξάρτητα από τις δύο αυτές απόψεις, η πείρα έχει δείξει ότι τα ειδικά
προγράμματα προώθησης των πωλήσεων ενισχύουν τη διαφήμιση και την
προσωπική πώληση και ότι πολλές φορές είναι τα μόνα μέσα για την προώθηση
των πωλήσεων στο σημείο της αγοράς. Αυτό παραδείγματος χάρη συμβαίνει με
τα καταστήματα αυτοεξυπηρέτησης τα οποία δε διαθέτουν πωλητές και τα οποία
χρησιμοποιούν τις μεθόδους των ειδικών αυτών προγραμμάτων στο σημείο της
αγοράς, για να πληροφορήσουν, να υπενθυμίσουν, να επηρεάσουν και να πείσουν
τον καταναλωτή να αγοράσει το προϊόν."

2.3.5 Καθορισμός του ύψους του προϋπολογισμού για την προώθηση των
πωλήσεων
Η απόφαση των υπεύθυνων της Διεύθυνσης Μάρκετινγκ για την επιλογή
και χρησιμοποίηση των κατάλληλων στοιχείων στο πρόγραμμα προώθησης των
πωλήσεων, είναι στενά συνδεδεμένη με την απόφαση του καθορισμού του ύψους
της δαπάνης για την εκτέλεση του προγράμματος αυτού.
Κατά τον καθορισμό του ύψους του προϋπολογισμού για την προώθηση των
πωλήσεων, λαμβάνεται υπόψη το κόστος έναντι της αναμενόμενης ωφέλειας από
κάθε ένα στοιχείο του προγράμματος προώθησης των πωλήσεων. Έτσι,
θεωρητικά, το ύψος της δαπάνης για την προώθηση των πωλήσεων είναι
επικερδές μέχρι του σημείου εκείνου, κατά το οποίο κάθε πρόσθετη μονάδα
κόστους για την προώθηση αποφέρει τουλάχιστον μια πρόσθετη μονάδα κέρδους.
Εν τούτοις ο καθορισμός του άριστου μεγέθους της δαπάνης για την προώθηση
των πωλήσεων επηρεάζεται από παράγοντες, όπως τον ανταγωνισμό, την
πολιτική του Μάρκετινγκ-μιξ και άλλα. Οι παράγοντες αυτοί είναι μεταβλητοί
και ως εκ τούτου δεν είναι εύκολο να προσδιοριστεί επακριβώς το ύψος του
προϋπολογισμού για την προώθηση των πωλήσεων. Παρόλα αυτά ο καθορισμός
του ύψους της δαπάνης για την προώθηση των πωλήσεων είναι βασικής σημασία,
II Βλ. Τζωρτζάκης Κ., “Γενικές αρχές μάρκετινγκ", Αθήνα 1993, Σελ. 217.
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αφού η τελική απόφαση θα επηρεάσει σημαντικά την αποτελεσματικότητα του
προγράμματος προώθησης των πωλήσεων και επομένως τα κέρδη της
επιχείρησης.
Υπάρχουν διάφορες μέθοδοι, οι οποίες υποβοηθούν τους υπεύθυνους της
Διεύθυνσης Μάρκετινγκ να καθορίσουν το ύψος του προϋπολογισμού για την
προώθηση των πωλήσεων. Οι σπουδαιότερες από αυτές είναι οι παρακάτω;
α)

Η μέθοδος του ποσοστού επί του κύκλου εργασιών: Με τη μέθοδο αυτή το
ύψος του προϋπολογισμού για την προώθηση των πωλήσεων καθορίζεται
σαν ένα ποσοστό επί του κύκλου εργασιών των προηγούμενων ετών. Το
ποσοστό αυτό είναι δυνατόν να είναι σταθερό για μια περίοδο ετών ή να
αλλάζει από έτος σε έτος. Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται πολύ, γιατί είναι
απλή και ο υπολογισμός της εύκολος.

β)

Η μέθοδος του ποσοστού επί των κερδών: Τα πραγματοποιηθέντα κέρδη της
προηγούμενης περιόδου αποτελούν τη βάση για τον καθορισμό του ύψους
του προϋπολογισμού, για την προώθηση των πωλήσεων της τρέχουσας
περιόδου. Το ύψος του προϋπολογισμού ισούται με ένα ποσοστό επί των
κερδών της προηγούμενης περιόδου. Η μέθοδος αυτή είναι εξ’ ίσου απλή με
την προηγούμενη όμως είναι δύσκολη η πρόβλεψη της πορείας των κερδών

γ)

για την τρέχουσα περίοδο.
Η μέθοδος της αντιγραφής των προϋπολογισμών των ανταγωνιστών: Η
μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται συνήθως από τις μικρές επιχειρήσεις. Οι
επιχειρήσεις αυτές καθορίζουν το ύψος του προϋπολογισμού για την
προώθηση

των

πωλήσεων

βάσει

παρόμοιου

προϋπολογισμού

μιας

ανταγωνιστικής επιχείρησης. Βασικό μειονέκτημα της μεθόδου αυτής είναι
ότι ο καθορισμός του ύψους του προϋπολογισμού αυτού δεν στηρίζεται στα
πραγματικά εσωγενή στοιχεία της επιχείρησης, αλλά σε εξωγενή μη
πραγματικά.

- Βλ. Τζωρτζάκης Κ., “Γενικές αρχές μάρκετινγκ”, Αθήνα 1993, Σελ. 218.
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Β’ ιΜΕΡΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
Η ετοιμασία σχεδίου προωθήσεως*^
ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΩΘΗΣΕΩΣ
Στόχοι

Προκαταρτικές

Μέσα

ενέργειες
- Ακριβής ορισμός της
σχεδιασμένης ενέργειας:

- Μ ελέτες και έρευνες προς
εςκύρεση των αγνώστων

- Μελέτη και καθορισμός
των εφικτών μέσων

λ.χ. βελτίωση της

που ακολουθούν την

κατάστασης σε μια ζώνη.
Ανάτττυξη των πωλήσεων

κριτική ανάλυση.
Μέτρα που αφορούν τα

ενέργειας.
- Ετηλογή των μέσων.

σε ορισμένες πελατείες.
Εισαγωγή νέοο προϊόντος

προϊόντα.
Σχέδιο ποιοτικό και
ποσοτικό, αγορές,

στην αγορά.
Ανάληψη των πωλήσεων
παλαιού προϊόντος.
Επιμήκυνση των
εποχιακών πωλήσεων.
Απάντηση σε μια ενέργεια
του συναγωνισμού.

παραγωγή, αποθέματα.
Οι διάφορες πελατείες:
αριθμός, περιβέιλλον.
συνθήκες, προμήθεια.
αποθέματα.
Οι αντιπρόσωποι και

Αναζήτηση νέων
πωλητών.

πωλητές:
αριθμός, πληροφορίες.

- Αριθμητικός

στόχοι, απόδοση.
περιβάλλον.

καθορισμός
των αποτελεσμάτων που
πρέπει να επιδιωχθούν

- Μελέτη της δράσεως
Σχέδιο ανάπτυξης
στήριξης προς επίτευξη
στην ακτίνα πωλήσεων.
Υλικό προώθησης.
επιλογή διαφημιστικών
μέσων.
- Σχέδιο προετοιμασίας:
προσωπικό, υλικά
προώθησης.
διαφημιστικά στοιχεία.
Ημερολόγιο
πραγματοποιήσεως.
Ενδεχόμενες δοκιμές

Το εσωτερικό εμπορικό

Μέσα

προσωπικό.

πληροφοριοδότη σης.
Μέθοδοι
παρακολούθησης
και ελέγχου της

κατά προϊόντα και
περιοχές.
- Δυσκολίες προς
υπερπήδηση.
- Καθυστέρηση
πραγματοποιήσεως.

εκτέλεσης.
- Μέθοδοι αποτίμησης
των αποτελεσμάτων.

I-' Βλ. FR. NEPVEU-NIVELLE, 'Ή προώΟησις των πωλήσεων”, 1970, Σελ. 137.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
Συγκρότηση μιας Υπηρεσίας
<<ΠροώΟησης των Π ω λ ή σ εω ν»
2.1

Επιχειρησιακές διαστάσεις
Εδώ τίθεται το ερώτημα εάν χρειάζεται οι επιχειρήσεις να δημιουργήσουν

στους κόλπους της εμπορικής τους υπηρεσίας, μια πραγματική υπηρεσία
ειδικευμένη στην προώθηση των πωλήσεων, που να αναλάβει αυτό το τόσο
πολύπλοκο έργο.
Το παν εξαρτάται από τις διαστάσεις της επιχειρήσεως.
Για τις μεσαίες ή μικρές, το ζήτημα δεν τίθεται. Η προώθηση των
πωλήσεων μπορεί να πραγματοποιηθεί από τον διευθυντή της επιχειρήσεως ή
από τον εμπορικό του διευθυντή, με το να χρησιμοποιήσουν την πείρα, τις
γνώσεις τους ή προστρέχοντας στα φώτα εξωτερικών συμβούλων. Το σπουδαίο
είναι κάποιος να ασχοληθεί μ’ αυτό το θέμα και να αφιερώσει μέρος του χρόνου
του σ’ αυτή τη συστηματική αναζήτηση προόδου και επεκτάσεως.
Για τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις, το πρόβλημα είναι αντίστροφο. Οι
περισσότερες απ’ αυτές έχουν έναν εμπορικό Διευθυντή επί κεφαλής της
οργάνωσης πωλήσεων, στον οποίο έγκειται η ευθύνη της πραγματοποιήσεως και
της αναπτύξεως των πωλήσεων. Μπορούμε να ζητήσουμε από αυτόν τον
Διευθυντή να ασχοληθεί προσωπικά με το πρόβλημα της προωθήσεως; Ασφαλώς
ναι, από την άποψη των γενικών κατευθύνσεων και του <<πνεύματος», γιατί
σαν εμπορικός Διευθυντής, είναι κατ’ ουσίαν ένας υποκινητής των πωλήσεων,
πρώτα, και ύστερα ένας διευθύνων των εμπορικών υπηρεσιών. Αλλά δεν θα
μπορέσει να αφιερωθεί εξ’ ολοκλήρου σ’ αυτό το έργο και έτσι θα το εμπιστευθεί
σ’ ένα ειδικευμένο συνεργάτη ή, αν το πρόβλημα είναι ευρύτερο, σ’ ένα όμιλο
συνεργατών που θα αποτελόσουν μια πραγματική υπηρεσία.

Ποιοι είναι, λοιπόν, οι όροι της καλής λειτουργίας αυτής της υπηρεσίας, το
έργο της, η θέση που μπορεί να καταλάβει στην επιχείρηση και οι σχέσεις που
οφείλει αναγκαίες να διατηρεί;'-*

2.2

Πρώτες προϋποθέσεις για την επιτυχία

Πρόκειται για ένα πολύ σπουδαίο σημείο, που καθορίζει συνάμα και όλο το
μέλλον, τον τύπο των προσπαθειών και την αξία των αποτελεσμάτων.
Δεν είναι δυνατό να δημιουργηθεί μια υπηρεσία προωθήσεως των
πωλήσεων, αν προηγουμένως δεν έχει προβλεφθεί η εξασφάλιση ενός ευνοϊκού
κλίματος εργασίας και πραγματικών δυνατοτήτων ενέργειας. Με άλλα λόγια, η
ζωή της υπηρεσίας αυτής θα είναι σύντομη, αν την δουν οι εσωτερικές εμπορικές
υπηρεσίες και οι πωλητές σαν κάτι το ενοχλητικό - γιατί τα δεδομένα της στην
αγορά θα είναι ακριβή και γιατί θα διαπιστώσει τις αδυναμίες τους - ή σαν είδος
οδοστρωτήρα - γιατί θα καθορίσει στόχους και θα απαιτήσει νέες προσπάθειες,
πιο εκτεταμένες. Και θα έρθει η στιγμή να ειπωθεί ότι η εκ μέρους της γνώσης
της αγοράς είναι ανακριβής, ότι δεν είναι άρα ικανή για μεγάλα πράγματα, ότι
κοστίζει πολύ, ότι απασχολεί υπερβολικό αριθμό προσώπων. Φυσικά, θα
αποφευχθεί να λεχθεί ότι οι πρωτοβουλίες της μποϋκοταρίσθηκαν συστηματικά
και ότι οι κατευθύνσεις τους δεν εφαρμόσθηκαν στα διάφορα επίπεδα.
Στην πραγματικότητα, αυτό θα συμβεί προπάντος γιατί, στην εμπορική
υπηρεσία της επιχειρήσεως, δεν θα κατανοηθεί ότι η υπηρεσία προωθήσεως δεν
συγκροτήθηκε για να κατακρίνει τις ενέργειες που έγιναν, αλλά για να βοηθά
ισχυρά, ώστε να πουλάμε καλύτερα και περισσότερο, άρα και για τη βελτίωση
των συνθηκών της ζωής όλων, τόσο στις υπηρεσίες πωλήσεως όσο και σε
οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία της επιχειρήσεως.
Πριν, λοιπόν, επιδοθούμε στη δημιουργία μιας υπηρεσίας προωθήσεως,
πρέπει να ελέγξουμε το κλίμα, και να σχηματίσουμε την εντύπωση ότι αυτό δεν
■·Βλ. FR, NEPVEU-NIVELLE, Ή προώΟησις των πωλήσεων”, 1970, Σελ. 138.
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είναι ευνοϊκό απέναντι σε μια τέτοια πρωτοβουλία, να λάβουμε όλα τα αναγκαία
μέτρα για να το μεταβάλουμε.
Πρώτα - πρώτα, ας αναρωτηθούμε: είναι πιθανό και φυσικό ο εμπορικός
Διευθυντής να προτείνει αυτή τη δημιουργία; Τότε η πρώτοβουλία θα πρέπει να
ξεκινήσει απ’ αυτόν και, αν τούτο δεν συμβεί, πρέπει να τον πείσουμε να την
αναλάβει, χωρίς πίεση, ύστερα από ανακοινώσεις, σχετικές ομιλίες, επαφές που
θα του εξασφαλίσουμε με εμπορικούς διευθυντές που διαθέτουν μια τέτοια
οργάνωση.
Ο εμπορικός Διευθυντής θα γίνει κατόπιν ο πρωταγωνιστής αυτής της
υποθέσεως. Ο ίδιος θα αναλάβει μια πληροφοριοδοτική αντικειμενική ενέργεια
στους επικεφαλείς των υπηρεσιών του, τους διευθυντές των υποκαταστημάτων
και τους πωλητές. Ο διευθυντής της επιχειρήσεως θα βρει τρόπους να τον
βοηθήσει, στηρίζοντας τις ενέργειες του με όλο το βάρος της προσωπικής
επιρροής του και του κύρους του.'^

2.3

Οι άνθρωποι της προωθήσεως

Που θα βρούμε τους ανθρώπους, στους οποίους θα εμπιστευθούμε το
δύσκολο έργο της μελέτης της ανάπτυξης των πωλήσεων μας; Γιατί, και εδώ,
επίσης, το παν εξαρτάται από τον ανθρώπινο παράγοντα και την πραγματική του
αξία.
Θα μορφωθούν μια μέρα, στις διάφορες χώρες, οι υποκινητές των
πωλήσεων όπως καταρτίζονται οι μηχανικοί, οι τεχνικοί και οι λογιστές; Προς το
παρόν η απάντηση είναι αρνητική.

5 Βλ. FR. NEPVEU-NIVELLE. Ή προώΟησις των πωλήσεων”, 1970, Σελ. 139.
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Μπορούμε, λοιπόν, σήμερα, να υπολογίσουμε μονάχα πάνω σε μια
προσωπική κλίση, σε ένα είδος φυσικής καταλληλότητας των εμπορικών μας
συνεργατών. Ως ιθύνοντες επιχειρήσεως, οφείλουμε να ευνοήσουμε αυτή την
ανάδειξη, αντί να αποσπάσουμε από άλλη επιχείρηση τόν ειδικό που εκείνη θα
είχε καταρτίσει, ή και να προσλάβουμε έναν που θα μας είχε προσφερθεί μόνος
του.
Βοηθούμενοι από τον εμπορικό μας Διευθυντή, πρέπει ύστερα να
αναζητήσουμε στην οργάνωση μας τον άνθρωπο που δείχνει ενδιαφέρον γι’ αυτή
την αποστολή και που θα έχει, από το άλλο μέρος, τις αναγκαίες ικανότητες: έναν
από τους διευθυντές πωλήσεων, έναν επιθεωρητή ή πωλητή ή και ένα συνεργάτη
της εμπορικής υπηρεσίας.
Οι ικανότητες ενός υπαλλήλου της προωθήσεως των πωλήσεων είναι οι
ακόλουθες:
- Να έχει τέλεια γνώση των πωλήσεων, των προϊόντων μας και των δυσκολιών
που η πώληση επιφέρει.
- Να ξέρει τον τρόπο να ανακαλύπτει την ψυχολογία των πελατών.
- Να ρέπει προς τη μελέτη και έρευνα, αλλά συγχρόνως να είναι και άνθρωπος
της πράξεως.
- Να έχει πνεύμα ανεξαρτησίας και να ενδιαφέρεται για τις νέες μεθόδους.
- Να δείχνει επιμονή και λογική αισιοδοξία.
-

Να ξέρει να υπαγορεύει και να πείθει, αλλά με λεπτότητα.

- Να καταλαβαίνει τη σπουδαιότητα των καλών ανθρώπινων επαφών.
Αν δεν βρίσκουμε ανθρώπους που να κατέχουν όλες αυτές τις ικανότητες,
θα προσπαθήσουμε να αναπτύξουμε σ’ αυτούς όσες μπορούν να οικειωθούν με
μαθήματα, εξάσκηση σε άλλες μη συναγωνιζόμενες επιχειρήσεις, συγκεντρώσεις
τελειοποίησης οργανωμένες από ειδικούς, κατάλληλα αναγνώσματα κλπ.
Τέλος, αν δεν μπορέσουμε να βρούμε τέτοιες προσωπικότητες στην
επιχείρηση μας, θα τις αναζητήσουμε αλλού.'®

16 Βλ. FR. NEPVEU-NrVELLE, ‘Ή προώθησις των πωλήσεων”, 1970, Σελ. 140.
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2.4

To έργο της Υπηρεσίας « Π ρ ο ω θ ή σ εω ς των πωλήσεων>>

Το έργο αυτό, μπορούμε να το διαιρέσουμε ' σε τέσσερις μεγόιλες
κατηγορίες:
Μελέτες και έρευνες εμπορικές.
Μελέτη και ετοιμασία των προσπαθειών προωθήσεως.
Πραγματοποίηση και έλεγχος της εκτέλεσης.
Μελέτες της αποδόσεως.
Οι εμπορικές μελέτες και έρευνες θα συγκλίνουν σε όλα τα προβλήματα που
αφορούν την αγορά, τη γνώση της και την επαγρύττνηση της. Καθορισμός των
μελετών αγοράς που είναι αναγκαίες και ολική εκμετάλλευση των στοιχείων που
θα μας παρέχουν εκείνες οι μελέτες, που θα μας παρέχουν εκείνες οι μελέτες,
πράγμα που συχνά δεν γίνεται όσο πρέπει στις επιχειρήσεις. Ανάλυση των
πωλήσεων με πλήρη χρησιμοποίηση των εμπορικών στατιστικών, μελέτη των
ψυχολογιών των διαφόρων πελατών και ετοιμασία των επιχειρημάτων που θα
μπορούσαν να τους πείσουν. Καθορισμός των δυνατοτήτων πωλήσεως, σε σχέση
με την αγορά, τις τάσεις, τις συνθήκες. Ορθολογικό μοίρασμα των τομέων
πωλήσεως. Συστήματα ανταμοιβής των πωλητών που συμβάλλουν πραγματικά
στην ανάπτυξη των πωλήσεων. Μπορούμε, επίσης, να περιλάβουμε εδώ και δύο
άλλες λειτουργίες πολύ σπουδαίες. Την εμπο ρευματολογική μελέτη των
προϊόντων, που έχει σκοπό να προσαρμόσει σχεδόν ιδανικά αυτά τα προϊόντα
στη ζήτηση, σε σχέση με τις γνωστές ανάγκες της πελατείας.
Είναι εύκολο να καταλάβουμε ότι αυτές οι κάθε είδους μελέτες είναι
απαραίτητες, γιατί πάνω τους στηρίζεται το πρόγραμμα παραγωγής ή αγοράς, η
πολιτική μας και τα σχέδια πωλήσεως, καθώς και κάθε προσπάθεια προωθήσεως.
Αν η επιχείρηση είναι τόσο μεγάλη ώστε να το επιτρέπει, μπορούμε να
εμπιστευθούμε αυτή την αποστολή σε ένα ειδικό γραφείο.

Στην αντίθετη περίπτωση, θα ανατεθεί σ’ ένα διευθυντή της υπηρεσίας
προωθήσεως, βοηθούμενο ενδεχομένως από ένα συνεργάτη, που ο πρώτος θα
καταρτίσει, σε στενή επαφή με τον εξωτερικό τεχνικό της διαφημίσεως.
Η μελέτη και η ετοιμασία των προσπαθειών προωθήσεως θα αποτελέσουν
την κεντρική λειτουργία της υπηρεσίας. Ο υπεύθυνος της προωθήσεως των
πωλήσεων θα αποδείξει διάφορες ενέργειες, στηριζόμενες στις ιδιότυπες όψεις
της επιχειρήσεως και των προϊόντων που πουλά. Ότι χρειάζεται, είναι να τους
δώσει μια μορφή, να τις παρουσιάσει στον εμπορικό διευθυντή και στον
επικεφαλή της επιχειρήσεως, σύμφωνα με ένα σχέδιο καλά συνθετειμένο και
κατά βάθος μελετημένο.
Συχνά θα συνοδεύεται ή θα περιλαμβάνει διαφημιστικές προσπάθειες.
Η πραγματοποίηση και ο έλεγχος της εκτελέσεως αφορούν, κατ’ αρχήν, την
Προώθηση των Πωλήσεων. Πραγματοποίηση, όμως, δεν σημαίνει υλοποίηση:
αυτή είναι λειτουργία των εσωτερικών και εξωτερικών εμπορικών υπηρεσιών,
καθώς και των πωλητών. Πραγματοποίηση για μας, σημαίνει να τεθεί στη
διάθεση της εμπορικής υπηρεσίας, που είναι επιφορτισμένη με την εκτέλεση, το
σχέδιο και όλα τα αναγκαία μέσα. Φυσικά, εννοείται, ότι και εδώ θα χρειασθεί να
εξηγήσουμε, να κάνουμε καλά νοητό το σκοπό της προσπάθειας, να μεταδώσουμε
την εμπιστοσύνη που πρέπει να έχει στην αξία της και στην αποτελεσματικότητα
της, ώστε όλη η εμπορική υπηρεσία να κάνει το τμήμα αυτό δικό της ή να
συνεργάζεται για την επιτυχία του. Όσο για τον έλεγχο της εκτελέσεως, μονάχα
οι άνθρωποι που έχουν μελετήσει την προσπάθεια είναι σε θέση να καταλάβουν
αμέσως αν όλα εξελίσσονται κατά το ηθελημένο πνεύμα. Αυτοί, έτσι, μπορούν να
διορθώσουν εγκαίρως όλα τα σφάλματα ερμηνείας ή μεθόδου.
Οι μελέτες της αποδόσεως αφορούν εξίσου την προώθηση των πωλήσεων.
Η ανάλυση του αποτελέσματος των προσπαθειών θα επιτρέψει να κρίνουμε τη
σχετική τους αξία, τις τροποποιήσεις που θα πρέπει να γίνουν όταν αυτές
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ανανεωθούν και η πείρα μόνη της θα δείξει τους διάφορους προσανατολισμούς
που θα πρέπει να χαρακτηρίζουν τις μελλοντικές ενέργειες. Αυτός ο τύπος
αναλύσεως πρέπει να γίνει με κάθε αντικειμενικότητα, γιατί οι προκαταλήψεις
οδηγούν πάντα σε υπερβολές.
Μια πλήρης αναφορά ως προς το σύνολο κάθε προσπάθειας θα επιτρέψει
στον εμπορικό διευθυντή και στον επικεφαλής της επιχειρήσεως να λάβουν
υπόψη τα επιτευχθέντα αποτελέσματα και τις προόδους που πραγματοποιήθηκαν
στο α’ ή β’ πεδίο. Θα είναι επίσης ωφέλιμο να γίνει μια περίληψη τους και να
σταλεί στις διάφορες υπηρεσίες, ιδιαιτέρως δε στους πωλητές που έλαβαν μέρος.
Πολλές φορές, πράγματι, ξεχνά κανείς να τηρήσει ενήμερους για τα
αποτελέσματα - ιδίως όταν αυτά είναι καλά - εκείνους που συνέλαβαν στην
πραγματοποίηση τους. Αυτό θα χρησιμεύσει, να διεγείρεται και να διατηρείται το
πνεύμα της προωθήσεως, που πρέπει να εμψυχώνει όλους τους συνεργάτες της
επιχειρήσεως.'’

2.5

Σχηματική περίληψη

Τα καθήκοντα μιας υπηρεσίας «προωθήσεως των πωλήσεων»**
α) Μελέτες και έρευνες εμπορικές
Αγορά
γνώση, επαγρύπνηση,

εξέλιξη,

περιστασιακά στοιχεία,

καθορισμός των

αναγκαίων μελετών και ερευνών
Ανάλυση των πωλήσεων:
Χρήση των στατιστικών και των αναφορών των αντιπροσώπων και των
πωλητών.
Καθορισμός των αποδόσεων.
17 Βλ. FR. NEPVEU-NIVELLE, “Η προώθησις των πωλήσεων”, 1970, Σελ. 142.
18 Βλ. FR. NEPVEU-NIVELLE, “Η προώθησις των πωλήσεων”, 1970, Σελ. 147.

Μελέτες των τιμών.
Εμπορευματολογική μελέτη των προϊόντων
Ανάλυση του συναγωνισμού.
Καθορισμός των δυνατοτήτων πωλήσεως και διαπίστωσης της κοστολόγησης.
Μελέτη των περιοχών και των τομέων:
Σημεία πωλήσεως.
Κατανομή σε ζώνες.
Δείκτες μετρήσεως των εμπορικών αποδόσεων.
Μελέτες των ψυχολογιών των διαφόρων πελατειών.
Μελέτη των μεθόδων πωλήσεως που αρμόζουν στην περίπτωση μας.
Συστήματα ανταμοιβής προωθητικά των πωλήσεων.
β) Προώθηση
Βασικές μελέτες;
Αναζήτηση και εκλογή των επιχειρημάτων.
Βοηθητικά για την αύξηση των πωλήσεων, επιχειρηματολογία, τεκμηρίωση.
Υλικό επιδείξεως, αναφορές, τελειοποίηση των πωλητών, βοήθεια στις
διάμεσες
πελατείς, δεσμοί με την εξωτερική εμπορική οργάνωση, στοιχεία άμιλλας.
Ετοιμασία των προσπαθειών:
Μελέτη των μέσων, κατάστρωση

σχεδίων,

ετοιμασία

των

υλικών

προωθήσεως,
διαφημιστικές προσπάθειες, δημιουργία του περιβόιλλοντος.
-

Δεσμοί με
εσωτερικές υπηρεσίες, συμβούλους διαφημίσεως και προώθησης των
πωλήσεων.

γ) Έλεγχος και απόδοση
Πραγματοποίησης του σχεδίου.
Γενική πληροφοριοδότηση.
- Έλεγχος:
της καταστρώσεως,
της εκτελέσεως.
Ανάλυση των αποτελεσμάτων.
Γενική πληροφοριοδότηση επί των αποτελεσμάτων.
-

Μελέτη των αποδόσεων και της ποιοτικής αξίας των μέσων προωθήσεως.

r Μ ΕΡΟΣ
Έ λεγχος των πωλήσεων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Ελεγκτική - Είδη ελέγχου
1.1

Ορισμός της ελεγκτικής

Η Ελεγκτική είναι ένας από τους πιο σημαντικούς ^ςλάδους της Λογιστικής.
Ασχολείται με την αντιμετώπιση και επίλυση των θεωρητικών και πρακτικών
θεμάτων που αφορούν τους ελέγχους των οικονομικών μονάδων.
Η Ελεγκτική, ως κλάδος της Λογιστικής είναι συγχρόνως επιστήμη και
τεχνική. Χαρακτηρίζεται ως επιστήμη γιατί παράγει καινούρια γνώση μέσα από
τη διεξαγωγή ορθολογικής και μεθοδικής έρευνας, και εξασφαλίζει την έγκυρη
παρουσίαση των νέων γνώσεων. Η σύγχρονη Ελεγκτική είναι άρρηκτα
συνδεδεμένη με τις πιο βασικές επιστήμες της διοικήσεως οικονομικών μονάδων,
όπως την Οικονομική, Στατιστική, Νομική και Πληροφορική.
Η Ελεγκτική είναι επίσης τεχνική. Αξιοποιεί την καινούρια γνώση, που
παράγει ο επιστημονικός κλάδος της, για να ικανοποιήσει πρακτικές ανάγκες
ελέγχου. Η τεχνική αναζητά τη σχέση που υπάρχει ανάμεσα στον συγκεκριμένο
σκοπό (π.χ. εξακρίβωση της αξιοπιστίας των λογιστικών καταστάσεων) και στο
μέσο που οδηγεί στην επίτευξη του σκοπού αυτού.'®

19 Βλ. Παπάς Αν., “Ελεγκτική”, Αθήνα 1997, Σελ. 19.
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1.2

Είδη ελέγχων

Στη σφαίρα της Ιδιωτικής Ελεγκτικής υπάγονται διάφοροι έλεγχοι που
μπορούν να διακριθούν σε:
α) διοικητικούς ελέγχους,
β) λειτουργικούς ή διαχειριστικούς ελέγχους,
γ) λογιστικούς ελέγχους.
Ανάλογα με το ποιός ασκεί τους ανωτέρω ελέγχους αυτοί διακρίνονται σε
εσωτερικούς και εξωτερικούς. Οι πρώτοι διενεργούνται από ελεγκτή που
βρίσκεται σε υπαλληλική σχέση με την ελεγχόμενη επιχείρηση, ενώ οι δεύτεροι
ασκούνται από επαγγελματίες, ανεξάρτητους, ελεγκτές.
Ο διοικητικός έλεγχος αποσκοπεί στο να εξακριβώσει εάν έχουν
επιτευχθεί οι σκοποί της Διοικήσεως της Επιχειρήσεως. Διενεργείται, κυρίως,
από τον εσωτερικό ελεγκτή, χωρίς αυτό να αποκλείει την ανάθεση της
διενέργειας του σε εξωτερικό ελεγκτή. Ο ελεγκτής αξιολογεί το διοικητικό έργο
με βάση το βαθμό της αποδοτικότητας συγκεκριμένου μέλους (στελέχους) της
Διοικήσεως ή ενός συλλογικού διοικητικού οργάνου της επιχειρήσεως.
Ο λειτουργικός έλεγχος αποβλέπει στην παρακολούθηση όλων των
λειτουργιών της επιχειρήσεως, ώστε να συμβάλλει ουσιαστικά στην βελτίωση
της επικοινωνίας μεταξύ των διαφόρων επιπέδων της διοικητικής ιεραρχίας, και
στην αύξηση της όλης αποδοτικότητας της επιχειρηματικής μονάδας. Τα
κριτήρια ελέγχου που χρησιμοποιούνται στο λειτουργικό έλεγχο καθορίζονται
από τις εντολές της Διοικήσεως, τη φύση των εργασιών της επιχειρήσεως, και
τις διατάξεις των σχετικών νόμων. Για παράδειγμα, ο ελεγκτής προσπαθεί να
εξακριβώσει εάν ακολουθούνται οι εντολές της Διοικήσεως για αξιολόγηση του
προσωπικού, εάν εφαρμόζονται τα μέτρα περιορισμού εργατικών ατυχημάτων που
επιβάλλει η φύση του προϊόντος (εύφλεκτες ύλες), και αν υποβάλλονται στο
Γενικό Χημείο του Κράτους για εξέταση, δείγματα πρώτων υλών που
χρησιμοποιεί η επιχείρηση.

Οι σκοποί και οι διαδικασίες του λογιστικού ελέγχου διαφέρουν ανάλογα
με το υποκείμενο του ελέγχου. Ο εσωτερικός λογιστικός έλεγχος αποσκοπεί
στην προστασία των περιουσιακών στοιχείων της επιχειρήσεως, στη
συμμόρφωση των εργαζομένων στις εντολές της Διοικήσεως και στην
εξασφάλιση ενός αποτελεσματικού λογιστικού συστήματος.
Ο Εξωτερικός λογιστικός έλεγχος ή ο έλεγχος των λογιστικών
καταστάσεων αποτελεί το πρωταρχικό είδος ελέγχου της Ιδιωτικής Ελεγκτικής.
Διακρίνεται δε, στους:
1. γενικό έλεγχο που επιδιώκει την εξακρίβωση της αντικειμενικότητας του
συνόλου των λογαριασμών της οικονομικής μονάδας.
2. ειδικό έλεγχο
λογαριασμών.

που

πραγματεύεται

θέματα

ελέγχου

συγκεκριμένων

3. προληπτικό έλεγχο που αποβλέπει στην πρόληψη εκούσιων και ακούσιων
σφαλμάτων.
4. κατασταλτικό έλεγχο που αποσκοπεί στην αποκάλυψη και καταστολή λαθών,
παραλείψεων και ατασθαλιών.
5. τακτικό έλεγχο που διενεργείται τακτικά και αφορά συνήθως τον έλεγχο της
αξιοπιστίας των λογιστικών καταστάσεων τέλους χρήσεως.
6. έκτακτο έλεγχο που διενεργείται σε έκτακτες περιπτώσεις (π.χ. πτώχευση,
συγχώνευση, εξαγορά).-°

Βλ. Παπάς Αν., “Ελεγκτική", Αθήνα 1997, Σελ. 20.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
Έ λεγχος των πωλήσεων
Στο κεφάλαιο αυτό εξετάζονται περιληπτικά οι βασικές διαδικασίες και
εργασίες ελέγχου των πωλήσεων, απαιτήσεων από πωλήσεις αγαθών με πίστωση,
και των εισπράξεων. Οι λογαριασμοί που εξετάζονται και ελέγχονται για την
αξιοπιστία του περιεχόμενου του, είναι
- πωλήσεις,
- πελάτες
- γραμμάτια εισπρακτέα
- επισφαλείς πελάτες
- προβλέψεις για επισφαλείς πελάτες
- ταμείο - τράπεζες.
Με τον έλεγχο των ανωτέρω λογαριασμών, ο ελεγκτής επιδιώκει να
διαπιστώσει εάν
α) πραγματοποιήθηκαν οι πωλήσεις και υπάρχουν οι σχετικές απαιτήσεις και τα
διαθέσιμα που παρουσιάζουν οι αντίστοιχοι λογαριασμοί στις λογιστικές
καταστάσεις,
β) καταχωρήθηκαν ανελλιπώς όλες οι πωλήσεις, απαιτήσεις και εισπράξεις της
παρούσας χρήσεως στα βιβλία της επιχειρήσεως,
γ) οι απαιτήσεις συνιστούν πράγματι έννομα δικαιώματα της επιχειρήσεως και τα
διαθέσιμα ανήκουν στην κυριότητα της επιχειρήσεως,
δ) τα διαθέσιμα σε ξένο νόμισμα και οι απαιτήσεις έχουν αποτιμηθεί σωστά, και
ε) οι σχετικοί λογαριασμοί παρουσιάζονται με σαφήνεια στις λογιστικές
καταστάσεις τέλους χρήσεως.
Για να εξασφαλίσει το απαραίτητο αποδεικτικό υλικό, ο ελεγκτής
αξιολογεί την αποτελεσματικότητα του εσωτερικού ελέγχου των πωλήσεων και
των εισπράξεων και διενεργεί τον έλεγχο τεκμηριώσεως του.-'
Βλ. Παπάς Αν., “Ελεγκτική”, Αθήνα 1997, Σελ. 99.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
Πωλήσεις με Πίστωση - Απαιτήσεις - Εισπράξεις
Η διαδικασία των πωλήσεων με πίστωση αρχίζει με την έκδοση από την
επιχείρηση του δελτίου παραγγελίας, που περιέχει τους όρους της πωλήσεως, και
φέρει τις υπογραφές του πελάτη, η επιχείρηση εκδίδει την εντολή πωλήσεως
όπου αναγράφονται όλοι οι όροι της παραγγελίας και η έγκριση της χορηγήσεως
της πιστώσεως. Η εντολή πωλήσεως, αποτελεί το έγγραφο της συμβάσεως της
πωλήσεως, και εκδίδεται σε έξι αντίγραφα.
Το πρώτο αντίγραφο της εντολής στέλνεται στον πελάτη ενώ το τελευταίο
παραμένει στο στέλεχος. Δύο αντίγραφα (το δεύτερο και το τρίτο) προωθούνται
στην αποθήκη ή στο εργοστάσιο για την παραγωγή προϊόντων που δεν είναι
ετοιμοπαράδοτα ενώ το τέταρτο αντίγραφο μεταβιβάζεται στην υπηρεσία
αποστολής των προϊόντων. Εάν τα εμπορεύματα που παραλαμβάνει η υπηρεσία
αποστολής από την αποθήκη ή το εργοστάσιο συμφωνούν με τους όρους
(ποσότητα, ποιότητα, συσκευασία κλπ.) της εντολής πωλήσεως τότε αποστέλνει
τα εμπορεύματα στον πελάτη εκδίδοντας δελτίο αποστολής. Αντίγραφο του
δελτίου αποστολής προωθείται στην υπηρεσία εκδόσεως τιμολογίων όπου
συγκρίνεται με το περιεχόμενο του πέμπτου αντιγράφου της εντολής πωλήσεως.
Για να εκδοθεί το τιμολόγιο μιας συγκεκριμένης πωλήσεως πρέπει το
περιεχόμενο του δελτίου αποστολής ή της φορτωτικής να συμφωνεί με αυτό της
εντολής πωλήσεως. Το τιμολόγιο αποστέλνεται στον πελάτη μαζί με τα άλλα
φορτωτικά έγγραφα. Αντίγραφο του τιμολογίου παραμένει στην επιχείρηση για
την καταχώρηση του στο ημερολόγιο πωλήσεων και την ενημέρωση των
σχετικών λογαριασμών.
Όταν οι επιχειρήσεις πωλούν τοις μετρητοίς τότε εκδίδουν αποδείξεις
εισπράξεως (ή γραμμάτια εισπράξεως) για τα ποσά που εισπράττουν. Αποδείξεις
εισπράξεως εκδίδουν και όταν οι πελάτες εξοφλούν το αντίτιμο των πωλήσεων με
επιταγές. Με βάση την απόδειξη εισπράξεως γίνεται η καταχώρηση της
-
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ενσπράξεως στο ημερολόγιο εισπράξεων και ενημερώνονται οι σχετικοί
λογαριασμοί.-2

22 Βλ. Παπάς Αν., “Ελεγκτική”, Αθήνα 1997, Σελ. 100.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
Εσωτερικός Έ λεγχος των Πωλήσεων

4.1 Περιγραφή και Αξιολόγηση του Εσωτερικού Ελέγχου

Κάθε επιχείρηση αντιμετωπίζει συνεχώς τον κίνδυνο να γίνουν λάθη,
παραλείψεις και ατασθαλίες κατά τη διαχείριση των οικ^ονομικών της πόρων. Οι
κίνδυνοι αυτοί περιορίζονται σημαντικά με την εφαρμογή αποτελεσματικών
μέτρων εσωτερικού ελέγχου. Με την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των
μέτρων αυτών ο ελεγκτής είναι σε θέση να κρίνει πολύ πριν από το τέλος της
χρήσεως την αξιοπιστία των λογιστικών πληροφοριών και να καθορίσει την
έκταση και το βάθος του ελέγχου τεκμηριώσεως των αντίστοιχων λογαριασμών.-^

4.2 Σκοποί Εσωτερικού Ελέγχου Πωλήσεων

Η επιχείρηση καθιερώνει μέτρα εσωτερικού ελέγχου των πωλήσεων για να
ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο να συμβούν λάθη και παραλείψεις, όπως:
1. να γίνουν πωλήσεις αγαθών χωρίς να εκδοθούν τα σχετικά τιμολόγια ή δελτία
λιανικής πωλήσεως,
2. να εκδοθούν τιμολόγια που περιέχουν λάθη ή αφορούν εικονικές πωλήσεις,
3. να χορηγηθούν πιστώσεις στους πελάτες χωρίς προηγούμενη έγκριση,
4. να γίνει λανθασμένη καταχώρηση των τιμολογίων, των πιστωτικών
σημειωμάτων και του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) στους
κατάλληλους λογαριασμούς.

23 Βλ. Παπάς Αν., “Ελεγκτική”, Αθήνα 1997, Σελ. 101.
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5. να γίνει σωστή καταχώρηση των τιμολογίων, πιστωτικών σημειωμάτων και
του Φ.Π.Α. σε εσφαλμένους λογαριασμούς,
6. να συνεργαστούν ο λογιστής και ο παραγγελιοδόχος για συγκάλυψη απάτης.
Η ελαχιστοποίηση των ανωτέρω κίνδυνων αυξάνει την πιθανότητα να
έχουν
α) τιμολογηθεί σωστά και καταχωρηθεί στους αντίστοιχους λογαριασμούς όλες οι
πωλήσεις, και
β) εγκριθεί από το υπεύθυνο όργανο όλες οι πωλήσεις με πίστωση, οι εκπτώσεις
και οι επιστροφές πωλήσεων.
Όσο πιο αποτελεσματικά είναι τα μέτρα του εσωτερικού ελέγχου τόσο αυξάνει η
πιθανότητα παροχής αξιόπιστων πληροφοριών.-**

4.3

Μέτρα Εσωτερικού Ελέγχου Πωλήσεων

Τα μέτρα εσωτερικού ελέγχου των πωλήσεων που πρέπει να καθιερώσει η
επιχείρηση για την αντιμετώπιση των σχετικών κινδύνων είναι:
1. όλα τα δελτία παραγγελίας, εντολές πωλήσεως, τιμολόγια και δελτία
αποστολής πρέπει να είναι προαριθμημένα και νομότυπα συμπληρωμένα,
2. όλα τα παραστατικά των πωλήσεων πρέπει να σχετίζονται για να
διαπιστώνεται αν έχουν ικανοποιηθεί οι όροι της παραγγελίας, και να
εντοπίζονται ανεκπλήρωτες παραγγελίες πωλήσεων,
3. τα δελτία αποστολής πρέπει να αποδίδουν την ποσότητα και ποιότητα όλων
των εμπορευμάτων που έχουν διατεθεί,
4. οι τιμοκατάλογοι που χρησιμοποιούνται για την τιμολόγηση των προϊόντων
πρέπει να είναι ενημερωμένοι,

Βλ. Παπάς Αν., “Ελεγκτική”, Αθήνα 1997, Σελ. 101.
-

39-

5. οι τιμές που αναγράφονται στο τιμολόγιο πρέπει να είναι οι ίδιες με αυτές που
αναγράφονται στα δελτία παραγγελιών και στους τιμοκαταλόγους,
6. οι υπολογισμοί στα τιμολόγια πρέπει να επαληθεύονται από τρίτο πρόσωπο,
υπάλληλο συνήθως του λογιστηρίου,
7. ο υπεύθυνος για την έκδοση των τιμολογίων δεν πρέπει να έχει πρόσβαση στις
εισπράξεις και στο ταμείο γιατί μπορεί να ιδιοποιηθεί εισπράξεις με την
έκδοση εικονικού τιμολογίου και ταμειακού παραστατικού και τη μη
καταχώρηση της συναλλαγής,
8. ο ταμίας δεν πρέπει να έχει πρόσβαση στα πιστωτικά σημειώματα γιατί μπορεί
να ιδιοποιηθεί εισπράξεις εκδίδοντας εικονικά ταμειακά παραστατικά και
πιστωτικά σημειώματα (εκπτώσεις πωλήσεων),
9. ο οικονομικός διευθυντής και όχι ο διευθυντής πωλήσεων πρέπει να είναι
υπεύθυνος για την έγκριση χορηγήσεως των πιστώσεων.-^

4.4

Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας
του Εσωτερικού Ελέγχου Πωλήσεων

Ποιά από τα ανωτέρω μέτρα εσωτερικού ελέγχου έχει υιοθετήσει η
επιχείρηση; Πόσο αποτελεσματική είναι η εφαρμογή τους από το προσωπικό της
επιχειρήσεως: Ο ελεγκτής μπορεί να απαντήσει στα ερωτήματα αυτά
διενεργώντας ελέγχους πιστότητας της εφαρμογής των μέτρων εσωτερικού
ελέγχου. Συγκεκριμένα, εξασφαλίζει ένα δείγμα εντολών πωλήσεως που
αντιστοιχεί σε πωλήσεις ορισμένου χρονικού διαστήματος (π.χ. το τελευταίο
δεκαήμερο του Ιουλίου) ή ένα δείγμα καταχωρήσεων από τον λογαριασμό των
πωλήσεων και παρακολουθεί την εφαρμογή των μέτρων εσωτερικού ελέγχου
μέσα από τη ροή των σχετικών παραστατικών.

25 Βλ. Παπάς Αν., 'Ελεγκτική”, Αθήνα 1997, Σελ. 101.
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Με την παρακολούθηση μέσα από τα παραστατικά της λειτουργίας του
συστήματος του εσωτερικού ελέγχου και με την υποβολή ερωτημάτων στα
υπεύθυνα στελέχη της επιχειρήσεως, ο ελεγκτής μπορεί να εξακριβώσει εάν:
1. έχει εγκριθεί εγκαίρως η χορήγηση των πιστώσεων από το αρμόδιο πρόσωπο
(η εντολή πωλήσεως φέρει την υπογραφή του αρμοδίου και την ημερομηνία
της εγκρίσεως),
2. έχουν εκδοθεί κανονικά όλα τα παραστατικά της πωλήσεως (τα παραστατικά
είναι αριθμημένα και θεωρημένα, φέρουν τις υπογραφές των αρμόδιων
στελεχών, και έχουν εκδοθεί στο σωστό αριθμό αντιγράφων),
3. έχουν καταχωρηθεί πλήρως οι συναλλαγές στα 'ημερολόγια, αναλυτικά
καθολικά και γενικό καθολικό από πρόσωπα που δεν έχουν πρόσβαση στις
εισπράξεις ή στα αχρησιμοποίητα παραστατικά (τα αντίγραφα των τιμολογίων
φέρουν τις μονογραφές των υπαλλήλων που έκαναν τις καταχωρήσεις και την
ημερομηνία των καταχωρήσεων),
4. έχει γίνει σωστός καταμερισμός αρμοδιοτήτων ανάμεσα στα στελέχη της
επιχειρήσεως (απαντήσεις σε ερωτηματολόγια).-®

26 Βλ. Παπάς Αν., “Ελεγκτική”, Αθήνα 1997, Σελ. 103.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
Εσωτερικός Έ λεγχος Απαιτήσεων
5.1

Σκοποί Εσωτερικού Ελέγχου Απαιτήσεων

Ο εσωτερικός

έλεγχος

στις

διαδικασίες

δημιουργίας,

λογιστικής

παρακολουθήσεως και εισπράξεως των απαιτήσεων από πωλήσεις πρέπει να
είναι ισχυρός λόγω της σπουδαιότητας των απαιτήσεων στη διαμόρφωση της
ρευστότητας της επιχειρήσεως. Ο σκοπός της καθιερώσεως μέτρων εσωτερικού
ελέγχου των απαιτήσεων είναι η εξασφάλιση της κανονικής καταχωρήσεως
όλων των απαιτήσεων στους κατάλληλους λογαριασμούς (Πελάτες, Χρεωστές,
Γ ραμμάτια Εισπρακτέα, Επισφαλείς Απαιτήσεις) και της συστηματικής
διαφυλάξεως τους.
Αναλυτικότερα, η επιχείρηση εφαρμόζει ένα αποτελεσματικό σύστημα
εσωτερικού ελέγχου για να περιορίσει το βαθμό του κινδύνου για λάθη και
παραλείψεις, όπως:
1. Οι λογαριασμοί απαιτήσεων στον ισολογισμό, να μην παρέχουν όλες τις
απαιτήσεις που δημιουργήθηκαν κατά την διάρκεια της χρήσεως.
2. Οι λογαριασμοί των απαιτήσεων να περιέχουν εικονικές απαιτήσεις,
αριθμητικά λάθη και λογιστικά σφάλματα.
3. Η χορηγούμενη πίστωση να υπερβαίνει τα όρια που καθόρισε η διοίκηση της
επιχειρήσεως.
4. Τα ποσά των προβλέψεων για επισφαλείς πελάτες να μην έχουν εκτιμηθεί
σωστά.
5. Η ενημέρωση των λογαριασμών να είναι ελλιπής.
6. Η αποτίμηση των απαιτήσεων να μη γίνεται σύμφωνα με τις λογιστικές αρχές
ή με όσα επιβάλλει ο νόμος.

7. Ο καταμερισμός των αρμοδιοτήτων στα στελέχη της επιχειρήσεως να μην
είναι αποδοτικός.
8. Η διαφύλαξη των γραμματίων εισπρακτέων να μην είναι ικανοποιητική.
9. Η οπισθογράφηση των γραμματίων να γίνεται από μη εξουσιοδοτημένα άτομα.

5.2

Μέτρα Εσωτερικού Ελέγχου Απαιτήσεων

Προκειμένου να περιορίσει τον αριθμό των λαθών που μπορούν να
συμβούν, η επιχείρηση επιβάλλει σειρά μέτρων εσωτερικού ελέγχου
απαιτήσεων. Μερικά από τα πιο βασικά μέτρα είναι τα εξής:
Η χορήγηση πιστώσεων σε πελάτες να εγκρίνεται από τον Οικονομικό
Διευθυντή.
Η ενημέρωση των λογαριασμών απαιτήσεων να γίνεται από τα παραστατικά που
πρέπει να είναι προαριθμημένα και νομότυπα συμπληρωμένα.
Το ισοζύγιο πελατών να καταρτίζεται σε τακτά χρονικά διαστήματα.
Η ορθότητα των υπολοίπων των λογαριασμών απαιτήσεων (εκτός τωνγραμματίων
εισπρακτέων) να επαληθεύεται τακτικά.
Οι λογαριασμοί των πελατών και τα γραμμάτια εισπράκτεα να προστατεύονται
από τον κίνδυνο κλοπών, καταστροφών κλπ.
Η απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων και οι προβλέψεις για απώλειες από
επισφαλείς πελάτες να γίνονται από πρόσωπα που δεν έχουν άμεση σχέση με τη
διαχείριση των απαιτήσεων.
Η οπισθογράφηση γραμματίων εισπρακτέων για την εκχώρηση τους σε τρίτους
να γίνεται από πρόσωπα που είναι κατάλληλα εξουσιοδοτημένα.-’

27 Βλ. Παπάς Αν., “Ελεγκτική”, Αθήνα 1997, Σελ. 105.
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5.3

Αξιολόγηση της Αποτελεσματικότητας
του Εσωτερικού Ελέγχου Απαιτήσεων

Με την διενέργεια ελέγχων πιστότητας, ο εξωτερικός ελεγκτής προσπαθεί
να αξιολογήσει το βαθμό της αποτελεσματικότητας της εφαρμογής των μέτρων
εσωτερικού ελέγχου. Η διαδικασία της αξιολογήσεως βασίζεται σε
δειγματοληπτικό έλεγχο. Συγκεκριμένα, ο ελεγκτής εξασφαλίζει ένα δείγμα από
τιμολόγια πωλήσεων επί πιστώσει, από πιστωτικά σημειώματα και αποδείξεις
εισπράξεως των απαιτήσεων και εξετάζει αυτά τα παραστατικά για σημεία
ελέγχου (π.χ. μονογραφές, εγκρίσεις, συσχετισμοί, διαγραφές, αρίθμηση) για να
εξακριβώσει εάν:
Καταχωρήθηκαν όλες οι απαιτήσεις και οι μειώσεις των απαιτήσεων στους
αντίστοιχους λογαριασμούς.
Καταρτίζεται από την επιχείρηση ισοζύγιο πελατών σε τακτά χρονικά
διαστήματα.
Περιέχονται στους λογαριασμούς εικονικές απαιτήσεις.
Ακόμη, ο ελεγκτής παρατηρεί τη διαδικασία που ακολουθεί η επιχείρηση
για να επαληθεύει τακτικά την ακρίβεια των υπολοίπων των λογαριασμών
απαιτήσεων. Υποβάλλει ερωτήσεις σε στελέχη της επιχειρήσεως για το
διαχωρισμό των καθηκόντων των προσώπων που ασχολούνται με τη δημιουργία,
παρακολούθηση και διαφύλαξη των απαιτήσεων από πωλήσεις με πίστωση.
Τελικά συγκρίνει τα μέτρα που εφαρμόζει η επιχείρηση με αυτά που έπρεπε να
εφάρμοζε και προσδιορίζει το βαθμό της αποτελεσματικότητας τους.-^

28 Βλ. Παπάς Αν., “Ελεγκτική”, Αθήνα 1997, Σελ. 105.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
Εσωτερικός Έ λεγχος Εισπράξεων
6.1

Σκοποί Εσωτερικού Ελέγχου Εισπράξεων

Λόγω της φύσεως των διαθεσίμων (ρευστά, ανώνυμα, αποκρύπτονται
εύκολα, και μεταφέρονται με ευχέρεια), ο εσωτερικός έλεγχος των διαδικασιών
εισπράξεων και πληρωμών πρέπει να είναι ιδιαίτερα ισχυρός και λεπτομερής. Με
την καθιέρωση των κατάλληλων μέτρων εσωτερικού ελέγχου, η διοίκηση της
επιχειρήσεως προσπαθεί να:
1. διαφυλάξει, με τον πιο ασφαλή τρόπο, τα χρηματικά μέσα που εισπράττει,
2. εξασφαλίσει την κανονική καταχώρηση όλων των εισπράξεων στα
παραστατικά, στο ημερολόγιο εισπράξεων και στους αντίστοιχους
λογαριασμούς,
3. επιβάλλει την αυθημερόν κατάθεση στην τράπεζα του συνόλου των
ημερησίων εισπράξεων της,
4. εξασφαλίσει την κανονική αποτίμηση των διαθεσίμων σε ξένο νόμισμα.

6.2

Μέτρα Εσωτερικού Ελέγχου Εισπράξεων

Για να επιτευχθούν οι ανωτέρω σκοποί, η επιχείρηση πρέπει να
καθιερώσει σειρά μέτρων εσωτερικού ελέγχου, όπως:
τα χρηματικά μέσα να φυλάγονται σε ασφαλή θέση μέχρι να κατατεθούν στην
τράπεζα,
οι εισπράξεις της ημέρας να καταθέτονται αυτούσιες στην τράπεζα για να
αποφεύγεται ο κίνδυνος του <<προσωρινού δανεισμού» από τον ταμία.

οι εισπράξεις από τους πωλητές και τους αντιπροσώπους της επιχειρήσεως να
παραδίδονται αυθημερόν στον ταμία,
η κατάθεση όλων των εισπράξεων της ημέρας στην τράπεζα να αποδεικνύεται
από την απόδειξη καταθέσεως που εκδίδει η τράπεζα, και από το αντίγραφο της
κινήσεως του λογαριασμού (extroit) των καταθέσεων όψεως,
οι αποδείξεις εισπράξεως να είναι προαριθμημένες και να φέρουν την υπογραφή
του ταμία,
όλες οι εισπράξεις να καταχωρούνται εγκαίρως στα ταμειακά παραστατικά,
βοηθητικά βιβλία (μητρώον επιταγών) και στους λογαριασμούς,
οι εισπράξεις σε ξένο νόμισμα να αποτιμώνται στην τρέχουσα τιμή του
συναλλάγματος,
οι ταινίες να ελέγχονται από πρόσωπα που δεν είναι υπεύθυνα για τη διαχείριση
των μετρητών,
οι διαχειριζόμενοι μετρητά και επιταγές δεν πρέπει να έχουν πρόσβαση στα
λογιστικά στοιχεία, ή στα χρεόγραφα της επιχειρήσεως για να μην μπορούν να
συγκαλύψουν καταχρήσεις,
η οπισθογράφηση των επιταγών να γίνεται από πρόσωπα που είναι κατάλληλα
εξουσιοδοτημένα.-®

6.3

Αξιολόγηση της Αποτελεσματικότητας
του Εσωτερικού Ελέγχου Εισπράξεων

Ο εξωτερικός ελεγκτής καθορίζει πόσο ισχυρός είναι ο εσωτερικός
έλεγχος των εισπράξεων της ελεγχόμενης επιχειρήσεως διενεργώντας ελέγχους
πιστότητας. Πιο αναλυτικά, ο ελεγκτής:
I.

παρατηρεί τα μέσα που διαθέτει η επιχείρηση για τη συνεχή διαφύλαξη των
μετρητών και των επιταγών της.

29 Βλ. Παπάς Αν., “Ελεγκτική”, Αθήνα 1997, Σελ. 107.
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2. παρατηρεί τις διαδικασίες πωλήσεων τοις μετρητοίς, με ταμειακές μηχανές ή
την έκδοση δελτίων λιανικής πωλήσεως, ή τις διαδικασίες εισπράξεως
απαιτήσεων από πελάτες για να εξακριβώσει εάν υπάρχει σωστός
διαχωρισμός καθηκόντων, και αν ασκείται συνεχής έλεγχος,
3. εξετάζει δείγμα αποδείξεων για ορισμένο χρονικό διάστημα για να
διαπιστώσει εάν είναι νομότυπα συμπληρωμένες, εάν καταχωρούνται
εγκαίρως στο ημερολόγιο εισπράξεων και εάν υπάρχει διαχωρισμός
καθηκόντων μεταξύ του ταμία και του λογιστή,
4. εξετάζει δείγμα αποδείξεων καταθέσεων της τράπεζας για να εξακριβώσει εάν
όλες οι εισπράξεις της ημέρας καταθέτονται άθικτες στην τράπεζα,
5. εξετάζει δείγμα επιταγών ή χαρτονομισμάτων σε ξένο νόμισμα για να ελέγξει
την ορθότητα της αποτιμήσεως τους.
Στο στάδιο αυτό, ο ελεγκτής έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία
αξιολογήσεως του εσωτερικού ελέγχου των λογαριασμών πωλήσεων,
απαιτήσεων και εισπράξεων. Έχει συγκεντρώσει αρκετά στοιχεία για να κρίνει
κατά πόσο μπορεί να εμπιστεύεται την αποτελεσματικότητα των μέτρων
εσωτερικού ελέγχου και των λογιστικών πληροφοριών. Όσο πιο πολύ
εμπιστεύεται τον εσωτερικό έλεγχο τόσο πιο περιορισμένης εκτάσεως θα είναι ο
έλεγχος τεκμηριώσεως (ουσιαστικός έλεγχος) που διενεργεί ο ίδιος στο τέλος
της χρήσεως.^ο

5» Βλ. Παπάς Αν., "Ελεγκτική”, Αθήνα 1997, Σελ. 108.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7
Έ λεγχος Τεκμηριώσεως
Ο ελεγκτής προσπαθεί να εξακριβώσει τα λάθη και τις παραλείψεις που
έγιναν στα βιβλία της επιχειρήσεως και στη διαφύλαξη των περιουσιακών
στοιχείων κατά τη διάρκεια της χρήσεως. Με τον εντοπισμό τους ο ελεγκτής
μπορεί να καθορίσει την επίδραση που έχουν στην αξιοπιστία των λογιστικών
πληροφοριών.
Οι διαδικασίες του ελέγχου τεκμηριώσεως διακρίνονται σε αυτές
α) του ελέγχου των συναλλαγών πωλήσεως και εισπράξεως των απαιτήσεων,
β) του ελέγχου των υπολοίπων των λογαριασμών πωλήσεων, απαιτήσεων,
διαθεσίμων κλπ., και
γ) της κριτικής αναλύσεως των λογιστικών στοιχείων.
Τα βασικά στάδια αυτών των διαδικασιών εξετάζονται αναλυτικά στις
παραγράφους που ακολουθούν.

7.1 Έ λεγχος Τεκμηριώσεως Πωλήσεων

Με τον έλεγχο των λογαριασμών των πωλήσεων, επιστροφών και
εκπτώσεων πωλήσεων, ο ελεγκτής επιδιώκει να αποδείξει ότι:
1. οι πωλήσεις, επιστροφές και εκπτώσεις πωλήσεων που παρουσιάζουν οι
λογιστικές καταστάσεις έγιναν πραγματικά στη διάρκεια της χρήσεως και
αφορούν την ελεγχόμενη επιχείρηση,
2. όλες οι πωλήσεις, επιστροφές και εκπτώσεις πωλήσεων έχουν καταχωρηθεί
πλήρως στα βιβλία της επιχειρήσεως,
3. όλες οι πωλήσεις έχουν τιμολογηθεί κανονικά.
31 Βλ. Παπάς Αν., 'Ελεγκτική”, Αθήνα 1997, Σελ. Κ
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4.

όλες οι πιστώσεις, σχετικά με τις πωλήσεις έχουν χορηγηθεί ύστερα από
νομότυπη έγκριση του εξουσιοδοτημένου οργάνου.

Για να εξασφαλίσει το απαραίτητο αποδεικτικό υλικό, ο ελεγκτής:
ελέγχει τα στοιχεία που περιέχει δείγμα τιμολογίων πωλήσεως και τα συγκρίνει
με τα αντίστοιχα των εντολών πωλήσεως, των δελτίων αποστολής, και των
τιμοκαταλόγων,
επαληθεύει τους υπολογισμούς στα τιμολόγια του δείγματος (ποσότητα, τιμή κατά
μονάδα, Φ.Π.Α. κλπ.),
ελέγχει δείγμα πιστωτικών σημειωμάτων ως προς' την εγκυρότητα των
υπογραφών, την αρτιότητα των καταχωρήσεων τους στα ημερολόγια και στους
αναλυτικούς λογαριασμούς, την απόδοση του Φ.Π.Α. στο Δημόσιο και την
ακρίβεια των υπολογισμών,
ελέγχει την πληρότητα των καταχωρήσεων δείγματος τιμολογίων

στα

ημερολόγια και τους αντίστοιχους λογαριασμούς,
ανατρέχει στα παραστατικά που αντιστοιχούν σε δείγμα καταχωρήσεων στους
λογαριασμούς των αναλυτικών καθολικών.
Εκτός από τις ανωτέρω διαδικασίες, ο ελεγκτής ελέγχει δειγματοληπτικά
ορισμένα τιμολόγια πωλήσεων και πιστωτικά σημειώματα, ως προς τη συνέχεια
της αριθμήσεως τους και ως προς τους λόγους της ακυρώσεως συγκεκριμένων
τιμολογίων. Έτσι, μπορεί να εντοπίση τη χρήση εικονικών τιμολογίων πωλήσεως
και να ανακαλύψει παραλείψεις ή καταχρήσεις.
Με την ολοκλήρωση των πιο πάνω διαδικασιών, ο ελεγκτής είναι σε θέση
να συνάγει συμπεράσματα για την αξιοπιστία των υπολοίπων των σχετικών
λογαριασμών. Τα συμπεράσματα αυτά ενισχύονται ή αποδυναμώνονται από την
κριτική ανάλυση των στοιχείων που αφορούν τις πωλήσεις. Ο ελεγκτής εκτιμά το
εύλογο του μεγέθους των πωλήσεων, εκπτώσεων και επιστροφών με τη
διαχρονική σύγκριση τους ή με την συσχέτιση τους με άλλα στοιχεία της
δράσεως της επιχειρήσεως. Εάν παρουσιαστούν αδικαιολόγητες αποκλίσεις, τότε
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ο ελεγκτής επανεκτιμά την αξιοπιστία των λογαριασμών που συνδέονται με τις
πωλήσεις.
7.2

Έ λεγχος Τεκμηριώσεως Απαιτήσεων

Ο εξωτερικός ελεγκτής ελέγχει τους λογαριασμούς των απαιτήσεων στην
προσπάθεια του να αποδείξει ότι;
1. υπάρχουν πράγματι και συνιστούν έννομα δικαιώματα της επιχειρήσεως οι
απαιτήσεις που παρουσιάζουν οι λογαριασμοί,
2. καταχωρήθηκαν κανονικά στα βιβλία της επιχειρήσεως όλες οι απαιτήσεις
που δημιουργήθηκαν στην παρούσα χρήση και αφορούν την επιχείρηση,
3. το

υπόλοιπο

των

λογαριασμών

<<Πελάτες>>

και

«Γραμμάτια

Εισπρακτέα>> υποδηλώνει το ύψος των φερέγγυων απαιτήσεων,
4. το ποσό των προβλέψεων για επισφαλείς πελάτες, έχει εκτιμηθεί σωστά.
Προκειμένου να εξασφαλίσει το απαραίτητο αποδεικτικό υλικό που θα του
επιτρέψει να κρίνει την αξιοπιστία των λογαριασμών των απαιτήσεων, ο
ελεγκτής:
1. συγκρίνει τα ισοζύγια των λογαριασμών απαιτήσεων με τα υπόλοιπα των
λογαριασμών των αναλυτικών καθολικών,
2. καταρτίζει πίνακα ληκτότητας των πιο σημαντικών λογαριασμών απαιτήσεων,
3. ελέγχει τους όρους των πιστώσεων που χορηγήθηκαν,
4. ελέγχει την ακρίβεια της καταχωρήσεως δείγματος συναλλαγών με την
παρακολούθηση της ροής των πληροφοριών από τα παραστατικά, στα
ημερολόγια, τα αναλυτικά καθολικά, το γενικό καθολικό, και στις λογιστικές
καταστάσεις,
5. ελέγχει την αντικειμενικότητα και πληρότητα των καταχωρήσεων με την
επιλογή δείγματος καταχωρήσεων στους λογαριασμούς του γενικού καθολικού
και την αναδρομή στα δικαιολογητικά τους,
6. επαληθεύει την ορθότητα των υπολογισμών.
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Με την διενέργεια των ανωτέρων ελεγκτικών διαδικασιών, ο ελεγκτής
συλλέγει αρκετά αποδεικτικά στοιχεία για την πληρότητα, νομιμότητα και
αντικειμενικότητα των καταχωρήσεων. Αυτά τα στοιχεία δεν αποδεικνύουν,
όμως, την ύπαρξη των απαιτήσεων. Αυτό είναι δυνατό να γίνει με την
επιβεβαίωση του υπολοίπου των λογαριασμών απαιτήσεων από τους ίδιους τους
πελάτες.
Η επικοινωνία με τους πελάτες γίνεται με την άμεση αποστολή σ’ αυτούς
αιτήσεως (επιστολής) βεβαιώσεως της οφειλής (βλέπε υπόδειγμα επιστολής στην
επόμενη σελίδα). Η αίτηση αυτή μπορεί να είναι θετικής επιβεβαιώσεως ή
αρνητικής επιβεβαιώσεως. Στην πρώτη περίπτωση η ελεγχόμενη επιχείρηση
ζητά από τους πελάτες της να απαντήσουν εάν συμφωνούν ή όχι με το υπόλοιπο
του λογαριασμού τους όπως αναφέρεται στην αίτηση. Στην δεύτερη περίπτωση η
επιχείρηση ζητά από τους πελάτες να απαντήσουν μόνο όταν διαφωνούν με το
ποσό που αναγράφεται στην αίτηση. Η αίτηση, αρνητικής επιβεβαίωσης
χρησιμοποιείται όταν η ελεγχόμενη επιχείρηση διαθέτει ισχυρό εσωτερικό
έλεγχο.
Οι επιβεβαιωτικές επιστολές απευθύνονται σε δείγμα πελατών που
επιλέγει ο ελεγκτής. Το δείγμα περιλαμβάνει πελάτες με σημαντικά υπόλοιπα,
επισφαλείς πελάτες, μικροοφειλέτες, πελάτες με επίδικες υποχρεώσεις, και όλες
τις αμφισβητούμενες απαιτήσεις. Τις επιβεβαιωτικές επιστολές γράφει το
προσωπικό της ελεγχόμενης επιχειρήσεως και το ταχυδρομεί ο ελεγκτής ύστερα
από σχετικό έλεγχο. Οι πελάτες απευθύνουν τις απαντήσεις τους στον ελεγκτή
της επιχειρήσεως ώστε να μην μπορούν οι ελεγχόμενοι να αλλοιώσουν το
περιεχόμενο τους και να συγκαλύψουν τυχόν ατασθαλίες τους.
Οι πελάτες της επιχειρήσεως που παίρνουν τις αιτήσεις επιβεβαιώσεως
απαντούν σχετικά στον ελεγκτή. Εάν δεν συμφωνούν με το αναγραφόμενο ποσό,
τότε ο ελεγκτής είναι υποχρεωμένος να εντοπίσει τα αίτια της διαφωνίας, τα
οποία πολλές φορές, τον οδηγούν στην επανεκτίμηση της αποτελεσματικότητας
του εσωτερικού ελέγχου.
-5 1 -

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ32
( Γ ρ ά φ ε τ α ι α π ό τη ν ε > ^ ,’χ ό μ ε ν η ε τ α ιρ ε ία , σ ε δ ύ ο α ν τ ίτ υ π α σ ε
ε π ισ τ ο λ ό χ α ρ τ ο της. κ α ι τ α χ υ δ ρ ο μ ε ίτ ω α π ό τ ο ν Ο ρ κ ω τ ό Λ ο γ ισ τ ή ) .

Ημερομηνία.............19....

Κύριοι,
Όπως προκύπτει από τα βιβλία και στοιχεία μας, το ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ υπόλοιπο του λογαριασμού σας στην .............. 19.... ανερχόταν
στο ποσό των δραχμών............................
Από τον ελεγκτή της εταιρείας μας. Ορκωτό Λογιστή κ..................................
ζητήθηκε να του γνωρίσετε αν συμφωνείτε με το ανωτέρω υπόλοιπο.
Παρακαλούμε, λοιπόν, εφόσον συμφωνείτε να υπογράψετε στον προβλεπόμενο
κατωτέρω χώρο’. Αν, όμως, δεν συμφωνείτε παρακαλούμε να αναγράψετε στην
πίσω σελίδα της παρούσας το αντίστοιχο υπόλοιπο που προκύτττει από τα βιβλία
σας και τους λόγους της διαφοράς και να υπογράψετε αυτή τη σημείωση σας.
Το ένα από τα αντίτυπα της επιστολής αυτής παρακαλούμε να το
ταχυδρομήσετε α π ε υ θ ε ία ς στον Ορκωτό Λογιστή κ.................................. (Σώμα
Ορκωτών Λογιστών, Καποδιστρίου 28, Αθήνα 106 82 ή 3ης Σεπτεμβρίου 36,
Αθήνα 104 32). Το άλλο αντίτυπο προορίζεται για σας.

1. Συμφωνούμε με το
ανωτέρω υπόλοιπο
των δρχ.
(Σφραγίδα της εταιρείας και
υπογραφές εξουσιοδοτημένων
υπαλλήλων της)

12 Βλ. Παπάς Αν., “Ελεγκτική”, Αθήνα 1997, Σελ. 112.
-
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Υπάρχουν, συνήθως, πελάτες που αδιαφορούν για την αίτηση της
επιχειρήσεως και δεν απαντούν. Τότε ο ελεγκτής ξαναστέλνει σ’ αυτούς
επιστολές επιβεβαιώσεως. Εάν και πάλι δεν απαντήσουν, τότε ο ελεγκτής είναι
υποχρεωμένος να αποδείξει την ύπαρξη των απαιτήσεων ακολουθώντας
διαφορετικές ελεγκτικές διαδικασίες π.χ. έλεγχος παραστατικών πωλήσεων,
εμβασμάτων, επιταγών, δελτίων παραλαβής, επιστροφών πωλήσεων, και
αντιγράφων φορτωτικών.
Η επαλήθευση της υπάρξεως μιας απαιτήσεως δεν σημαίνει ότι η αίτηση
είναι φερέγγυα. Ο ελεγκτής πρέπει να αξιολογήσει την ο'ρθότητα της διαδικασίας
χαρακτηρισμού των πελατών ως φερέγγυων και επισφαλών. Η αξιολόγηση
στηρίζεται σε στοιχεία που έχει συγκεντρώσει υποβάλλοντας ερωτήσεις στους
υπεύθυνους για την έγκριση της χορηγήσεως πιστώσεων, και καταρτίζοντας
πίνακα ληκτότητας των απαιτήσεων της επιχειρήσεως.
Με την κατάρτιση του πίνακα ληκτότητας των απαιτήσεων, ο ελεγκτής
εξασφαλίζει, τις πληροφορίες που απαιτούνται για την αξιολόγηση της
επάρκειας των προβλέψεων για επισφαλείς πελάτες. Σε πολλές περιπτώσεις, η
ελεγχόμενη επιχείρηση αποφεύγει να παρουσιάσει το σωστό ποσό των
προβλέψεων για να μη μειωθούν τα καθαρά κέρδη της. Τότε ο ελεγκτής ζητά από
τη διοίκηση της επιχειρήσεως να αναπροσαρμόσει το ύψος των προβλέψεων της.
Εάν αυτή αρνηθεί, τότε ο ελεγκτής αναγράφει το κανονικό ύψος των προβλέψεων
στην έκθεση ελέγχου.
Η επαλήθευση της υπάρξεως των απαιτήσεων, που αντιπροσωπεύουν τα
γραμμάτια εισπρακτέα, είναι διαδικαστικής, παρόμοια με αυτή της
επιβεβαιώσεως των άλλων απαιτήσεων. Εάν τα γραμμάτια βρίσκονται στην
κατοχή της ελεγχόμενης επιχειρήσεως, τότε η φυσική απογραφή τους αρκεί για
την επαλήθευση των απαιτήσεων. Εάν όμως τα γραμμάτια έχουν εκχωρηθεί στις
τράπεζες για είσπραξη, προεξόφληση ή και για εγγύηση δανείων ή έχουν
μεταβιβασθεί σε τρίτους για προεξόφληση οφειλής, τότε ο ελεγκτής:

1. εξασφαλίζει από κάθε τράπεζα μια κατάσταση των γραμματίων της
επιχειρήσεως ή αποκτά μια επιβεβαιωτική επιστολή από τον προμηθευτή της
επιχειρήσεως για τα γραμμάτια της επιχειρήσεως που κατέχει,
2. συγκρίνει το περιεχόμενο των καταστάσεων με τα πινάκια αποστολής των
γραμματίων στην τράπεζα. Τα πινάκια αυτά φέρουν τη σφραγίδα της τράπεζας
και την υπογραφή του υπαλλήλου της τράπεζας που παρέλαβε τα γραμμάτια,
3. αντιπαραβάλει τα γραμμάτια που αναγράφονται στις καταστάσεις των
τραπεζών και στις επιστολές των προμηθευτών με τα στοιχεία των
εκχωρημένων γραμματίων που αναγράφονται στο βιβλίο γραμματίων,
4. εξετάζει εάν τα ενεχυρισμένα γραμμάτια παρουσιάΐ^ονται στον ισολογισμό
ξεχωριστά από τα ελεύθερα γραμμάτια.
Η οριστική επιβεβαίωση της υπάρξεως και της φερεγγυότητας των
απαιτήσεων, γίνεται, πολλές φορές, όταν εισπραχθεί το υπόλοιπο του
λογαριασμού πριν από την ολοκλήρωση του ελεγκτικού έργου. Η ίδια συναλλαγή
επιβεβαιώνει, επίσης, και την ορθότητα της καταχωρήσεως στα βιβλία της
ελεγχόμενης χρήσεως μόνο των συναλλαγών που έγιναν σ’ αυτή τη χρήση.
Συναφής με τις ανωτέρω ενέργειες του ελεγκτή είναι και η υποχρέωση του
να ελέγξει εάν η αποτίμηση των απαιτήσεων στο τέλος της χρήσεως και η
παρουσίαση τους στον ισολογισμό έγιναν σύμφωνα με τις γενικά παραδεκτές
λογιστικές αρχές. Κατά κανόνα, η αποτίμηση των απαιτήσεων σε ξένο νόμισμα
γίνεται στην τιμή του συναλλάγματος κατά την ημέρα καταρτίσεως του
ισολογισμού.
Με την ολοκλήρωση του ελέγχου των υπολοίπων των λογαριασμών
απαιτήσεων, ο ελεγκτής έχει συγκεντρώσει επαρκή και κατάλληλα αποδεικτικά
στοιχεία. Η αποδεικτική δύναμη των στοιχείων αυτών αυξάνεται ή μειώνεται με
την κριτική ανάλυση των μεγεθών των απαιτήσεων. Συγκεκριμένα, ο ελεγκτής
συγκρίνει διαχρονικά τα υπόλοιπα των γενικών λογαριασμών απαιτήσεων,
συσχετίζει τα ίδια ποσά με τα μεγέθη των πωλήσεων, για να αποδείξει ότι δεν

υπάρχει αδικαιολόγητη αύξηση ή μείωση των απαιτήσεων μέσα στην παρούσα
χρήση.
7.3

Έλεγχος Τεκμηριώσεως Εισπράξεων

Στο στάδιο αυτό του ελέγχου, ο ελεγκτής προσπαθεί να εξακριβώσει εάν:
1. οι εισπράξεις που παρουσιάζονται καταχωρημένες στα βιβλία της
επιχειρήσεως αφορούν ποσά που έχουν πράγματι εισπραχθεί από την
ελεγχόμενη επιχείρηση μέσα στην παρούσα χρήση,
2. όλες οι εισπράξεις της επιχειρήσεως έχουν καταχωρηθεί κανονικά στα βιβλία
της επιχειρήσεως,
3. τα ποσά που εισπράττει η επιχείρηση τα καταθέτει άθικτα στην τράπεζα,
4. η διαφύλαξη των χρηματικών μέσων είναι ασφαλής.
Για να μπορέσει ο ελεγκτής να επιτύχει τους ανωτέρω σκοπούς του, πρέπει
να συλλέξει το απαραίτητο αποδεικτικό υλικό. Εξετάζει δείγμα αποδείξεων
εισπράξεως ως προς το ποσό, την ημερομηνία, το όνομα του πελάτη, την πώληση
που αφορά, και την υπογραφή του ταμία. Τα στοιχεία αυτά τα συγκρίνει με τα
αντίστοιχα στοιχεία του ημερολογίου εισπράξεων και των αποδείξεων
καταθέσεως που εκδίδει η τράπεζα. Από την σύγκριση αυτή, ο ελεγκτής συνάγει
το συμπέρασμα ότι η ελεγχόμενη επιχείρηση καταχωρεί κανονικά τις εισπράξεις
της στα λογιστικά της βιβλία, και ότι τις καταθέτει αυτούσιες στην τράπεζα.
Αρκεί μια επίσκεψη του ελεγκτή στα ταμεία της επιχειρήσεως για να
διαπιστώσει πόσο ασφαλείς είναι οι θέσεις όπου η επιχείρηση φυλάσσει τα
διαθέσιμα της και εάν υπάρχουν τα διαθέσιμα που εισπράχθηκαν αλλά δεν έχουν
κατατεθεί στην τράπεζα ακόμη.

υ Βλ. Παπάς Αν., "Ελεγκτική”, Αθήνα 1997, Σελ. 115.
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7.4 Συμπεράσματα

Με την άσκηση του ελέγχου τεκμηριώσεως, ο ελεγκτής ολοκληρώνει το
σύνολο των διαδικασιών ελέγχου των πωλήσεων, απαιτήσεων και εισπράξεων.
Έχει δε συγκεντρώσει στα φύλλα εργασίας του επαρκές υλικό που αποτελείται
από:
1. την περιγραφή του εσωτερικού ελέγχου των πωλήσεων, απαιτήσεων και
εισπράξεων,
2. τις παρατηρήσεις και τα συμπεράσματα του για την αποτελεσματικότητα του
υπάρχοντος εσωτερικού ελέγχου, και την εκτίμηση του κινδύνου να έχουν
γίνει λάθη και παραλείψεις,
3. τις επιβεβαιωτικές επιστολές των πελατών, τραπεζών και προμηθευτών και τις
σχετικές παρατηρήσεις του ελεγκτικού προσωπικού,
4. τις παρατηρήσεις του για λάθη και παραλείψεις που έγιναν κατά τη διάρκεια
της χρήσεως,
5. τα συμπεράσματα του για την αρτιότητα της λογιστικής οργανώσεως της
επιχειρήσεως.
Αυτό το αποδεικτικό υλικό θα το εξετάσει ο ελεγκτής, στο τέλος της
εργασίας του, σε συνδυασμό και με άλλα αποδεικτικά στοιχεία για να κρίνει την
αντικειμενικότητα των λογαριασμών των πωλήσεων, των απαιτήσεων και των
εισπράξεων.

Συμπεράσματα - Προτάσεις
Θα ήταν χρήσιμη η χάραξη ενός πλήρους σχεδίου για την πραγματοποίηση
ενός ορισμένου αριθμού ιδιαίτερων ενεργειών προωθήσεως των πωλήσεων και η
διατύπωση ορισμένων υποδείξεων ή συστάσεων γύρω από την μελέτη και την
ετοιμασία αυτών των ενεργειών.
Ετοιμάζετε:
το λ α ν σ ά ρ ι σ μ α ε ν ό ς ν έ ο υ

π ρ ο ϊ ο V τ ο ς3“*

Σκεφθήκατε:
Γ ια το π ρ ο ϊ ό ν
- να καθορίσετε την εφικτή του πελατεία και να προβλέψεται τη σίγουρη
κατάκτηση της;
να προβάλετε, μεταξύ της τελικής και της διαμέσου πελατείας, την ποιότητα
του, την παρουσίαση του και την τιμή του;
- να ψάξετε αν υπάρχουν προκαταλήψεις απέναντι του εκ μέρους των πελατών;
-

να βολιδοσκοπήσετε αν το όνομα που διαλέξατε είναι καλό και τι αντιδράσεις

-

προκαλεί;
να αναζητήσετε όλα τα επιχειρήματα πωλήσεως, να διαλέξετε ανάμεσα σ’
αυτά και να τα ταξινομήσετε ανάλογα με τους πελάτες, καθώς επίσης και να
τα δοκιμάσετε;

Γ ια τα π ρ ο ϊ ό ν τ α τ ο υ σ υ ν α γ ω ν ι σ μ ο ύ
- να τα αναλύσετε για να μάθετε ποιά είναι, κάτω από όλες τις απόψεις, η θέση
του προϊόντος σας απέναντι τους;
να μάθετε τη γνώμη των διαφόρων τελικών ή διαμέσων πελατών;
- να αναλύσετε τις μεθόδους πωλήσεως και διαφημίσεως του συναγωνισμού;

3·· Βλ. FR. NEPVEU-NIVELLE, "Η προώΟησις των πωλήσεων”, 1970, Σελ. 148.
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Γ ια τη δ ι α ν ο μ ή κ α ι τ α α π ο θ έ μ α τ α
να αποφασίσετε αν θα χρησιμοποιήσετε το ίδιο δίκτυο πωλήσεων και να
καθορίσετε τα ίδια περιθώρια;
να ερευνήσετε για να μάθετε τον αντίκτυπο που αυτό το λανσάρισμα θα έχει
στην πώληση των άλλων προϊόντων;
να διαπιστώσετε αν τα αποθέματα σας θα είναι αρκετά για να
ξαναπρομηθεύετε τους διανεμητές και λιανοπωλητές σας, σε σχέση με το
-

πρόγραμμα του λανσαρίσματος;
να διαλέξετε μια ζώνη για δοκιμαστικό λανσάρισμα;

Γ ια το λ α ν σ ά ρ ι σ μ α
να μελετήσετε τα διάφορα μέσα λανσαρίσματος που διαθέτετε (διαφημιστική
εξόρμηση, διαγωνισμοί, διευκολύνσεις);
να ζητήσετε την συμβουλή ενός διαφημιστού και να τον πληροφορήσετε
σοβαρά για τη μελέτη των θεμάτων της εξορμήσεως και των πιο
αποτελεσματικών μέσων, καθώς και για τον καθορισμό των εξόδων;
να υπολογίσετε το κόστος του λανσαρίσματος, για να το περιλάβετε στην τιμή
πωλήσεως;
να παρουσιάσετε το νέο προϊόν κατά τρόπο αποτελεσματικό και πρωτότυπο
-

σε όλα τα σημεία πωλήσεως;
να καταστρώσετε τις εξελίξεις της εξορμήσεως έγκαιρα;

-

να ετοιμάσετε ένα σχέδιο εξορμήσεως προς χρήση των διανεμητών και των
λιανοπωλητών;
να συγκεντρώσετε τους αντιπροσώπους ή πωλητές για να εκθέσετε το
πρόβλημα;

Ετοιμάζετε:
μ ια έ κ θ ε σ
Σκεφθήκατε:
Γ ια τ η ν έ κ θ ε σ η
να την καταστήσετε κέντρο ενδιαφέροντος και τεκμηριώσεως;
- να αναπτύσσετε κάθε φορά ένα νέο θέμα, προσαρμοσμένο σε όλα τα προϊόντα
που εκτίθενται ή σε ορισμένες κατηγορίες της;
να προβλέψετε για επιδείξεις που θα ανανεώνουν το ενδιαφέρον;
- να οργανώσετε την εξέλιξη κάθε επιδείξεως;
- να ετοιμάσετε ιδιαιτέρως το προσωπικό που θα έχει τη σχετική φροντίδα;
Γ ια τ η ν α π ό δ ο σ η
- να συνεργασθήτε με τους άλλους εκθέτες για την προσέλκυση όσο το δυνατόν
περισσότερων επισκεπτών;
-

να καλέσετε προσωπικώς τους τωρινούς και πιθανούς πελάτες σας, καθώς και
τους προμηθευτές;

-

να « προσω ποποιήσετε» τις επισκέψεις;
να κανονίσετε την παράδοση των εντύπων και της τεκμηριώσεως;

Γ ια τ η ν π ε ρ α ι τ έ ρ ω ε κ μ ε τ ά λ λ ε υ σ η
να συντάξετε μια αναφορά με το κλείσιμο της έκθεσης;
να καθορίσετε ένα σχέδιο εκμετάλλευσης;
- να προβλέψετε για την πρόσκληση κάθε επισκέπτη που μπορεί να σας
ενδιαφέρει;
να οργανώσετε το τι θα σας πουν οι επισκέπτες;
να οργανώσετε μια επιχειρησιακή επίσκεψη;

!5 Βλ. FR. NEPVEU-NIVELLE, Ή προώΟησις των πωλήσεων”, 1970, Σελ. 152.
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Ετοιμάζετε;
μ ια σ ε ι ρ ά μ α θ η μ ά τ ω ν ε ξ α σ κ ή σ ε ω ς τ ω ν α ν τ ι π ρ ο σ ώ π ω ν
ή
τ ω ν π ω λ η τ ώ ν.^*
Σκεφθήκατε:
Γι α το π ρ ό γ ρ α μ μ α
να καθορίσετε τα σημεία που πράγματι πρέπει να τύχουν τελειοποιήσεως;
να συγκεντρώσετε το ενδιαφέρον σε ένα ιδιαίτερο θέμα, π.χ. έκταση της
-

αγοράς; νέες πελατείες;
βελτίωση της τεχνικής της εργασίας ή της επιχειρηματολογίας;
βοήθεια στους πελάτες μας, χονδρέμπορους ή λιανοπωλητές;
να ανανεώσετε τις μεθόδους διαμέσου:
ομιλιών - συζητήσεων;
μελέτης των περιπτώσεων με συζήτηση σε PANEL ωτοοπτικής τεχνικής;
να φυλάξετε ένα μέρος του χρόνου σας για αντικειμενικές πληροφορίες ως
προς τις μοντέρνες εμπορικές μεθόδους;
έρευνες της αγοράς;
συμβολή των πωλητών στις έρευνες αυτές και τρόπο εκμετάλλευσης των
αποτελεσμάτων;
εμπορικές έρευνες;
μελέτη των κινήτρων;

-

να ζητήσετε συμβουλές από εξωτερικούς ειδικούς για την ανανέωση του
ενδιαφέροντος και προσφορά νέων στοιχείων ελκυστικότητας;

Γ ια τ η ν υ λ ι κ ή ο ρ γ ά ν ω σ η ;
- να προβλέψετε για έναν υπεύθυνο του σεμιναρίου;

16 Βλ. FR. NEPVEU-NIVELLE, "Ή προώΟησις των πωλήσεων”, 1970, Σελ. 153.
-

60-

να τον κάνετε να παρίσταται σε άλλες συγκεντρώσεις του είδους ή να τον
εξασκήσετε με έναν ειδικό;
να αναζητήσετε ένα ευχάριστο κατάλυμα, αν είναι δυνατό στο εξωτερικό;
να ευνοήσετε προσωπικές επαφές με τους εμπορικούς διευθύνοντες, κατά το
τέλος του σεμιναρίου;
να τελειώσετε το σεμινάριο με μια βραδιά ψυχαγωγίας:
Γ ια τ η ν ε κ μ ε τ ά λ λ ε υ σ η :
να εκφράσετε, στο εσωτερικό, τη γνώμη σας πάνω στο σεμινάριο;
- να στείλετε ένα απολογισμό ζωντανό σε κάθε μετέχοντα;
- να ζητήσετε εποικοδομητικές κριτικές και υποδείξεις για τα προσεχή
σεμινάρια;
-

να ελέγξετε τη βελτίωση των ασθενών σημείων, που παρατηρήθηκαν από
τους μετέχοντες;

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Οδηγίες ελέγχου Μάρκετινγκ και πωλήσεων^·^
1. ο όγκος των πωλήσεων έχει αυξηθεί 50% ή περισσότερο τα τελευταία 10
χρόνια;
2. Τα τελευταία 5 χρόνια τουλάχιστον 25%;
3. Είναι γνωστοί οι τρόποι πωλήσεων της βιομηχανίας;
4. Έχει υπολογιστεί το μερίδιο αγοράς της εταιρείας και έχει συσχετιστεί με τις
βιομηχανικές τάσεις;
5. Η ανάλυση των πωλήσεων έχει παρασταθεί με κάποιο τρόπο;
6. Η ανάλυση των πωλήσεων δείχνει την τέλεια εκμετάλλευση

των

προσφερόμενων προνομιών από τις διαθέσιμες πληροφορίες;
7. Εάν δεν υπάρχει δραστηριότητα ανάλυσης των πωλήσεων, υπάρχουν σχέδια
για να ξεκινήσει αυτή;
8. Οι προβλέψεις των πωλήσεων γίνονται κάθε χρόνο για κάθε ομάδα προϊόντων;
9. Έχουν γίνει για τουλάχιστον 3 χρόνια μετά και για χρήματα και για
πωληθείσες μονάδες;
10.0 σχεδιασμός των πωλήσεων εμφανίζεται ισχυρά θεμελιωμένος και
ρεαλιστικός; Για παράδειγμα: έχει αναπτυχθεί μόνο μετά από κατάλληλη
έρευνα αγοράς και οικονομική έρευνα;
11. Έχει ετοιμαστεί ο σχεδιασμός με τις κατάλληλες λεπτομέρειες ώστε να
επιτρέπει στην εκτέλεση να μετρηθεί εναντίον του;
12. Είναι γνωστός στον πωλητή ο μέσος όρος του όγκου των πωλήσεων σε χρήμα;
13. Εάν η εταιρεία έχει πρόσβαση σε κάποιον υπολογιστή, είναι
προγραμματισμένος αυτός στο να εκμεταλλεύεται σωστά τις μαθηματικές
προβλέψεις και τις μεθόδους σχεδιασμού;

V Βλ. Τσακλάγκανος Αγ., "Ελεγκτική”, Θεσσαλονίκη 1992, Σελ. 309.
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14. Είναι γνωστό το επίπεδο του πωλητή σε χρηματικό όγκο; Δηλαδή είναι
γνωστή η ποσοστιαία διαφορά μεταξύ του υψηλότερου και χαμηλότερου
επιπέδου;
15. Είναι γνωστός ο μέσος όρος των εισοδημάτων των πωλητών;
16. Εάν ναι, χρησιμοποιούνται παραγωγικά οι πληροφορίες που παρέχουν;
17. Υπάρχουν τα μέσα για να μετρηθεί η αποδοτικότητα από τους πωλητές;
18. Υπολογίζεται η αποδοτικότητα από τον πελάτη;
19. Έχει υπολογιστεί το ποσοστό των επιστροφών και εκπτώσεων πωλήσεων σαν
ποσοστό των συνολικών μεταβολών τα τελευταία 2 χρόνια;
20. Είναι τα ελαττωματικά προϊόντα της εταιρείας κύριος παράγοντας για τη
διενέργεια επιστροφών πωλήσεων;
21. Εάν ναι, έχει ληφθεί η σωστή δράση ή λαμβάνεται τώρα;
22. Οταν τα ελαττώματα επιβαρύνουν τους πωλητές - προμηθευτές μερών και
υλικών,

οι πωλητές

αποζημιώνουν την εταιρεία για

επιστρεφόμενα

ελαττωματικά προϊόντα;
23. Συσχετίζονται οι πωλήσεις με τις αγορές (ή παραγωγή) και τις απογραφές;
24. Είναι τα οριακά έσοδα (καθαρές πωλήσεις μικρότερες απ’ όλα τα άμεσα
κόστη) για κάθε πωλητή, πελάτη, περιοχή ή αγορά γνωστά;
25. Γίνεται έρευνα αγοράς;
26. Εάν ναι, είναι μια συνεχής εργασία, σε αντίθεση με τη μιας φοράς λειτουργία;
27. Οι πωλητές τροφοδοτούν με πληροφορίες το τμήμα προώθησης, διοίκησης,
παραγωγής και μηχανολογικό για το τι νομίζουν ότι θέλουν οι πελάτες
σχετικά με τη σχεδίαση των προϊόντων;
28. Ενημερώνεται η διοίκηση συχνά, σχετικά με την κατάσταση των τρεχουσών
παραγγελιών, ώστε να δει τα αποτελέσματα των προβλεπόμενων πωλήσεων
και να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για να προστατευθεί;
29. Έχει η εταιρεία τα μέσα ώστε να ενημερώνεται έγκαιρα για τους γρήγορα ή
αργά κινούμενους λογαριασμούς πελατών;

30. Είναι ο προϋπολογισμός προώθησης των πωλήσεων μέσω της διαφήμισης
σωστά προβλεπόμενος, λογικά σχεδιασμένος και ικανός να χρησιμοποιηθεί
σαν εκτελεστικό εργαλείο;
31. Υπάρχει η διαδικασία που εξασφαλίζει ότι τα προϋπολογισθέντα ποσά για
προγράμματα εγκαταλελειμένα,
αναβεβλημένα ή <<ελαττωμένα»
χρησιμοποιούνται για να μειώσουν τον προϋπολογισμό και δεν επιτρέπεται να
χρησιμοποιηθούν για μη εγκριμένα προγράμματα;
32. Οι διαφημιστικές δαπάνες έγιναν από γραφείο της εταιρείας, εξετάζοντας
ώστε να είναι σίγουρο ότι το διαφημιστικό πρόγραμμα κινείται σωστά, ότι οι
κατάλληλες τιμολογιακές εφαρμογές έχουν γίνει κ.ο.κ.;
33. Υπάρχει κάποιος τύπος ανάλυσης αξίας, κατάλληλος για να μετρήσει την
αποτελεσματικότητα του προγράμματος προώθησης;
34. Τα τιμολόγια κατά τόπο, χρόνο και έκδοση ελέγχονται για ακρίβεια;
35. Το τμήμα πωλήσεων ανακατεύεται στον χειρισμό προβλημάτων των πελατών,
όπως έρευνες για τις ημερομηνίες παραλαβής;
36. Η τιμολογιακή δομή συγκρίνεται με αυτήν της βιομηχανίας σε σχέση με
προεξοφλήσεις, εκπτώσεις, κλπ;
37. Είναι οι εξουσιοδοτήσεις και εγγυήσεις σε σχέση με αυτές της βιομηχανίας;
38. Προβλέπει η εταιρεία έλεγχο παραγωγής;
39. Προβλέπει το μηχανολογικό τμήμα τεχνική υποστήριξη στην παραγωγή;
40. Είναι η τεχνική βιβλιογραφία των πωλήσεων ικανοποιητική;
41. Γίνονται πληρωμές από άλλους παραγωγούς στη μορφή αποζημιώσεων για
συνεργατικές διαφημιστικές εκπτώσεις στους πελάτες της εταιρείας; Και
γίνονται έλεγχοι που επιβεβαιώνουν ότι η διαφήμιση έχει γίνει όπως
ζητήθηκε από τους πελάτες και για δίκαιη πληρωμή αποζημιώσεων;
42. Στέλνονται στο τμήμα πωλήσεων οι λογαριασμοί εισπρακτέοι μηδενικού
υπολοίπου;
43. Έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα για τους επισφαλείς λογαριασμούς;
44. Γνωρίζει η εταιρεία γιατί οι αυξανόμενοι λογαριασμοί καλυτερεύουν (growth
accounts);
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45. Η γνώση έχει εφαρμοστεί σε λογαριασμούς μη αυξανόμενους;
46. Είναι το μερίδιο πωλήσεων καθορισμένο για κάθε πωλητή;
47. Χρησιμοποιείται λογικά αυτό το μερίδιο;
48. Μετέχουν οι πωλητές στο σχεδιασμό των μεριδίων;
49. Εργάζονται οι πωλητές σε κάποια βάση υποκίνησης που είναι ρεαλιστική σε
σχέση με αυτά που μπορεί να προσφέρει η επιχείρηση;
50. Το σχέδιο των αποζημιώσεων λαμβάνει υπόψη του τη δυνητική αγορά ενάντια
στο μερίδιο αγοράς;
51. Υπάρχει καθορισμένος τρόπος παρακολούθησης πελατών;
52. Πως ανακαλύπτονται καινούριες αγορές;
53. Πόσο συχνά αποτιμούνται οι περιοχές πωλήσεων;
54. Είναι επαρκές το σύστημα πληροφοριών για ανεκτέλεστες πληροφορίες;
55. Ζητείται από τους πωλητές να επικοινωνούν με επισφαλείς πελάτες, να
επιλύουν αμφισβητούμενες λεπτομέρειες και παραδόσεις και να ελέγχουν
καταλόγους παραδιδόμενων εμπορευμάτων στους πελάτες; Οι προσπάθειες για
πωλήσεις από την εταιρεία επικεντρώνονται στα προϊόντα ή τις υπηρεσίες του
μέλλοντος;
56. Είναι οι πωλητές γνώστες της όλης γραμμής παραγωγής;
57. Είναι τα μερίδια καθορισμένα και συγκρίνονται με τα τωρινά περιοδικά
αποτελέσματα;
58. Οι συγκρίσεις καταλήγουν σε διορθωτικές ενέργειες;

ΑΣΚΗΣΗ38

« Β Ε Ρ Ο Ν Α Α .Ε . »
Ο γενικός διευθυντής της εταιρίας <<ΒΕΡΟΝΑ Α .Ε .» που παράγει
μπαταρίες γενικής και ειδικής χρήσης, πιστεύει ότι η εταιρία θα πρέπει να
πετύχει αύξηση των πωλήσεων της, τουλάχιστον στο ποσοστό που έχουν αυξηθεί
οι πωλήσεις μπαταριών στην ελληνική αγορά.
Ο διευθυντής Μάρκετινγκ και ο προϊστάμενος του τμήματος πωλήσεων
υποστηρίζουν ότι η αγορά για τα προϊόντα της εταιρίας^ είναι ιδιαίτερα ευνοϊκή
για τα επόμενα χρόνια. Έτσι ο προϊστάμενος του τμήματος πωλήσεων κατάρτισε
ένα πρόγραμμα πωλήσεων. Με βάση την ανάλυση των πωλήσεων των τελευταίων
4 ετών και του όγκου πωλήσεων του έτους βάσης (1986), στο πρόγραμμα
προβλέφθηκε αύξηση των πωλήσεων κατά 30% για το πρώτο έτος, 40% για το
δεύτερο έτος και 50% για τα άλλα δύο χρόνια του προγράμματος. Οι παραπάνω
στόχοι θεωρήθηκαν από το διευθυντή Μάρκετινγκ πως είναι κατορθωτοί.
Η διάθεση των προϊόντων πραγματοποιείται μέσω αντιπροσώπων, οι οποίοι
έχουν επιλεγεί σύμφωνα με τις υψηλές απαιτήσεις της εταιρίας.
Οι αντιπρόσωποι αμείβονται με ποσοστό προμήθειας πάνω στις καθαρές
πωλήσεις. Οι περισσότεροι αντιπρόσωποι αντιπροσωπεύουν και προϊόντα μη
ανταγωνιστικά της εταιρείας. Αυτό είναι μια συνηθισμένη τακτική στην αγορά,
για την οποία η εταιρεία δεν έχει αντιρρήσεις.
Η <<ΒΕΡΟΝΑ>> απολαμβάνει πολύ μεγάλης υπόληψης λόγω της υψηλής
ποιότητας

των προϊόντων

της.

Έχει

αποκτήσει

μεγάλη

φήμη

στους

επιχειρηματικούς κύκλους και θεωρείται μια καλή επιχείρηση.
Για να πετύχει στους στόχους της η εταιρία έδωσε ιδιαίτερη σημασία στην
αύξηση και μεταβολή των διαφημιστικών προγραμμάτων και προσπαθειών
προώθηση των πωλήσεων, γενικά. Επίσης αποφασίσθηκε η μεταβολή των
ποσοστών προμήθειας των αντιπροσώπων, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:
18 Βλ. Τζωρτζάκης Κ., "Αρχές διοίκησης μάρκετινγκ”, Αθήνα 1988, Σελ. 284.
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Ισχύοντα

Π ρογραμματισθέντα

Ετήσιες

Προμήθεια

Ετήσιες

Προμήθεια

πωλήσεις σε δρχ.

σε %

πωλήσεις σε δρχ.

σε %

Μέχρι 150.000

5

Μέχρι 200.000

9

από 151 - 300.000

6

από 201 - 400.000

6

από 301 -450.000

7

από 401 - 600.000

8

από 451 - 600.000

9

από 601 και άνω

13

Η πολιτική πάνω στο πρόγραμμα αυξήσεως των πωλήσεων συζητήθηκε
εκτενώς μεταξύ του διευθυντή πωλήσεων και των αντιπροσώπων, οι οποίοι
συμφώνησαν, πολύ ικανοποιημένοι.
Στο τέλος του πρώτου χρόνου εφαρμογής του προγράμματος (1987) τα
στοιχεία από τις πωλήσεις που πραγματοποιήθηκαν εμφανίζουν αύξηση 19%. Η
σύγκριση με τα αντίστοιχα στοιχεία προηγουμένων ετών, φαίνεται στον
παρακάτω πίνακα:
Έτος

Όγκος πωλήσεων

Ρυθμός μεταβολής

σε εκατομ. δρχ.

σε %

1984
1985
1986
1987

Ο γενικός διευθυντής και ο διευθυντής Μάρκετινγκ ξαφνιάστηκαν και
ενοχλήθηκαν από την εξέλιξη των πωλήσεων κατά το πρώτο έτος εφαρμογής του
προγράμματος. Αυτοί είναι αποφασισμένοι να βελτιώσουν τις πωλήσεις, για το
σκοπό αυτό θα πάρουν νέες αποφάσεις.
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