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Περίληψη 

Τα τελευταία χρόνια η ανάπτυξη της ξενοδοχειακής βιοµηχανίας στη χώρα µας είναι 

ραγδαία. Πολλές από αυτές τις επιχειρήσεις, και ιδίως οι νεότερες, έχουν µια ιδιαίτερη 

οργάνωση και προσφέρουν στους πελάτες τους και άλλες ανέσεις, όπως διάφορα είδη 

ψυχαγωγίας, αίθουσες συνεδριάσεων, µπαρ, εστιατόρια. Η οικονοµική οργάνωση αυτών των 

επιχειρήσεων ασχολείται µε τη στενή και αποτελεσµατική παρακολούθηση των 

πραγµατοποιούµενων εσόδων και εξόδων. Ο έλεγχος των υλικών που καταναλώνονται, 

µαζί µε τα διάφορα στατιστικά στοιχεία που πρέπει να εξάγονται εβδοµαδιαία ή µηνιαία, 

βοηθούν στον καλύτερο προγραµµατισµό και εναρµονισµό των εργασιών. Η οικονοµική 

οργάνωση παρακολουθεί τον πελάτη από τη στιγµή που θα φτάσει µέχρι τη στιγµή που θα 

αναχωρήσει από το ξενοδοχείο. Στα ξενοδοχεία ο πελάτης είναι εκείνος ο οποίος έχει την 

πρωτοβουλία της εξόφλησης του λογαριασµού. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα µεγάλα  

ξενοδοχεία να έχουν και νυχτερινό λογιστή. Παράλληλα, εµφανίζονται όλο και 

περισσότερα προβλήµατα Λογιστικής φύσης, η αντιµετώπιση των οποίων είναι 

επιτακτική. Για αυτό και επιβάλλεται να εξεταστεί η Ξενοδοχειακή Λογιστική σαν ένας 

επί µέρους κλάδος της εφαρµοσµένης Λογιστικής. Η Ξενοδοχειακή Λογιστική είναι η 

συγκέντρωση, η παρακολούθηση και η συσχέτιση στοιχείων η οποία δίνει πληροφορίες που 

είναι απαραίτητες για τους υπεύθυνους για τη λήψη σοβαρών επεκτατικών και µελλοντικών 

αποφάσεων.  

 

Λέξεις Κλειδιά: Οικονοµική Οργάνωση, Ξενοδοχειακή Λογιστική, Πελάτης, Λογιστική, Μελλοντικές 

Αποφάσεις.  

 

Abstract 

Last years, the growth of the hotels industry in our country is rapid. Many of these 

enterprises, and especially the newest, have a specific organisation and offer in their 

customers extra facilities, such as various types of entertainment, rooms of meetings, bars, and 

restaurants. The economic organisation of these enterprises, deals with the narrow and 

effective follow-up of realised income and expenses. The control of materials that are 

consumed, with the various statistical elements that should be exported weekly or monthly, 

help in the better planning and harmonisation of work. The economic organisation  

watches the customer from the moment he reaches up, to the moment he leaves from the 

hotel. In the hotels the customer is the one who has the initiative of paying his bill. As a 

result, big hotels have also nightly accountant. At the same time, more and more problems 
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of accountant nature are presented, the confrontation of which is imperative. As a 

consequence, Hotel Accounting is imposed to be examined as a part sector of applied 

Accounting. Hotel Accounting is the concentration, the follow-up and the cross-correlation of 

elements which gives information that is essential for the  persons in charge for the reception 

serious expansive and future decisions.  
 

Keywords: Economic Organisation, Hotel Accounting, Customer, Accounting, Future Decisions. 
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Εισαγωγή 

Οι ασταθείς οικονοµικές συνθήκες, οι ραγδαίες εξελίξεις σε  παγκόσµιο επίπεδο αποτελεί 

γεγονός που προβληµατίζει τις επιχειρήσεις. Η τουριστική βιοµηχανία είναι, δίχως 

αµφιβολία, βασικός πυλώνας της εγχώριας οικονοµίας, προσφέροντας απασχόληση σε 

εκατοντάδες χιλιάδες εργαζοµένους, συνδράµοντας σηµαντικά στη βελτίωση του 

ισοζυγίου εξωτερικών συναλλαγών και την οικονοµική ανάπτυξη της χώρας.  

 

Το µέλλον της ελληνικής τουριστικής βιοµηχανίας είναι άρρηκτα συνδεδεµένο µε τη 

βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τουριστικού προϊόντος. Για να διατηρηθούν οι 

έντονοι ρυθµοί τουριστικής ανάπτυξης και να αυξηθούν τα έσοδα από την τουριστική 

δραστηριότητα στην Ελλάδα, είναι αναγκαία η περαιτέρω οργάνωση των ξενοδοχειακών 

µονάδων. 

 

Από οικονοµικής σκοπιάς, η Λογιστική οργάνωση πρέπει να είναι τέτοια, ώστε να δίνει 

πληροφορίες σε κάθε στιγµή σχετικά µε την περιουσιακή κατάσταση και την εξέλιξη των 

µεταβολών της, να παρακολουθεί κάθε σχέση µε τους τρίτους, να ελέγχει και να 

προσδιορίζει τα αποτελέσµατα από κάθε κλάδο, και γενικά να ανταποκρίνεται σε όλες τις 

πληροφοριακές και στατιστικές ανάγκες της διοίκησης. 

 

Ο ρόλος της Ξενοδοχειακής Λογιστικής  είναι σηµαντικός για την ανάπτυξη των 

ξενοδοχείων. Εκτός από τις πληροφοριακές και στατιστικές αξίες που προσφέρει σχετικά 

µε την κίνηση του ταµείου, των πελατών, των αναλώσιµων υλικών, δίνει και κάθε άλλη 

πληροφορία που είναι απαραίτητη στους υπεύθυνους για τη λήψη σοβαρών επεκτατικών και 

µελλοντικών αποφάσεων. 

 

Γενικότερα µπορεί να λεχθεί ότι όλα τα παραπάνω γεγονότα που χαρακτηρίζουν το 

σύγχρονο επιχειρείν αυξάνουν τις προκλήσεις, µε αποτέλεσµα η επιτυχία ή αποτυχία των 

ξενοδοχειακών επιχειρήσεων  να εξαρτάται απαιτούνται καινοτοµίες και βελτιώσεις. 
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Αναγκαιότητα της ∆ιπλωµατικής Εργασίας 

Η πρόσφατη εντατικοποίηση των ρυθµών τουριστικής ανάπτυξης στις γειτονικές µας 

χώρες (ιδίως στα Βαλκάνια και την Ανατολική Μεσόγειο), φέρει έντονο ανταγωνισµό 

στην εγχώρια τουριστική βιοµηχανία, µε προοπτικές να αποσπαστεί ένα σηµαντικό µέρος 

της πελατείας της, που πιθανόν να στραφεί σε άλλες χώρες µε ποιοτικές υπηρεσίες και 

ανταγωνιστικές τιµές. Οι βασικοί στόχοι της τουριστικής πολιτικής που υλοποιείται 

σήµερα, εντοπίζονται στην αναβάθµιση της ποιότητας καθώς και στη διεύρυνση και στον 

εµπλουτισµό του ελληνικού τουριστικού προϊόντος.  

 

Η συµβολή του τουρισµού και ειδικότερα του διεθνούς τουρισµού στην ανάπτυξη της 

οικονοµίας µιας χώρας υποδοχής και φιλοξενίας τουριστών, µπορεί κάτω από 

προϋποθέσεις να είναι πραγµατικά σηµαντική, αφού εξασφαλίζει σε αυτή 

συναλλαγµατικούς πόρους, δηµιουργεί ευκαιρίες απασχόλησης, αυξάνει ή συµπληρώνει 

τα εισοδήµατα του πληθυσµού των αστικών κέντρων και της περιφέρειας, προκαλεί 

αξιόλογες οικονοµικές εισροές στους τόπους της τουριστικής ανάπτυξης. 

 

 Για να είναι, όµως, θετική η συµβολή του διεθνούς τουρισµού στην ανάπτυξη της 

οικονοµίας µιας χώρας υποδοχής και φιλοξενίας τουριστών, θα πρέπει απαραίτητα η όλη 

προσπάθεια να είναι ορθολογιστικά προγραµµατισµένη και να επιχειρείται αρµονικά µε 

τους άλλους κλάδους οικονοµικής δραστηριότητας και κυρίως τους βασικούς. 

 

Η Ξενοδοχειακή Λογιστική είναι ειδικός κλάδος της Λογιστικής και βρίσκει εφαρµογή 

στις κάθε µορφής ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Το αντικείµενο δηλαδή του κλάδου αυτού 

της λογιστικής είναι η εκµετάλλευση του ξενοδοχείου. Σκοπός είναι να προσδιοριστεί η 

περιουσιακή συγκρότηση και διάρθρωση του ξενοδοχείου σε κάθε στιγµή, η 

παρακολούθηση των περιουσιακών µεταβολών και τέλος να βρεθούν τα οικονοµικά 

αποτελέσµατα σε σύνολο και για κάθε κλάδο εκµετάλλευσης χωριστά. Η Ξενοδοχειακή 

Λογιστική, που αντιµετωπίζει ιδιαίτερα προβλήµατα, όπως φυσικά και κάθε κλάδος της 

Λογιστικής, προσπαθεί να προσαρµόσει τις γενικές αρχές της Λογιστικής στα ιδιαίτερα 

προβλήµατα των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων. Αλλά και τα προβλήµατα των 

επιχειρήσεων αυτών διαφοροποιούνται ανάλογα µε την ξενοδοχειακή µονάδα. Έτσι η 

Ξενοδοχειακή Λογιστική προτείνει γενικούς κανόνες Λογιστικής τεχνικής, οι οποίοι όµως 

πρέπει να προσαρµόζονται κάθε φορά ανάλογα µε την ξενοδοχειακή επιχείρηση που 

εφαρµόζονται. 
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Το συµπέρασµα που βγαίνει, είναι ότι ο λογιστής που καλείται να εφαρµόσει την 

Ξενοδοχειακή Λογιστική, πρέπει τόσο το σχέδιο λογαριασµών, όσο και το σχέδιο 

εγγραφών που θα καταρτίσει, να το προσαρµόσει στις συγκεκριµένες ανάγκες της 

ξενοδοχειακής επιχείρησης. Η θεσµοθέτηση κλαδικού λογιστικού σχεδίου θα επιλύσει 

βασικά προβλήµατα Λογιστικής, θα πρέπει όµως να αφήνει περιθώρια πρωτοβουλιών 

και σχεδιασµών στην κάθε επιχείρηση λόγω του ιδιαίτερου χαρακτήρα και των 

διαφορετικών κλάδων εκµετάλλευσης κάθε ξενοδοχειακής οικονοµικής µονάδας. 

 

∆ιάρθρωση της ∆ιπλωµατικής Εργασίας  

Με στόχο την ορθολογικότερη παρουσίαση του πλαισίου σχετικά µε την Ξενοδοχειακή 

Λογιστική, η ∆ιπλωµατική εργασία δοµείται στις παρακάτω ενότητες.  

Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται  µια εννοιολογική οριοθέτηση της Λογιστικής, και της 

Ξενοδοχειακής Λογιστικής. Πιο συγκεκριµένα, γίνεται αναφορά στις Λογιστικές 

διαδικασίες που ακολουθούνται µέσα σε µια ξενοδοχειακή µονάδα. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται µια επισκόπηση των εµπειρικών ερευνών που αναφέρονται 

στον ξενοδοχειακό κλάδο και παρατίθενται τα συµπεράσµατα των ερευνών που 

µελετήθηκαν. 

Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται ο ξενοδοχειακός κλάδος στον ελληνικό και στο διεθνή 

χώρο. Γίνεται µια αναφορά στα χαρακτηριστικά του ξενοδοχειακού κλάδου (ποιοτικά, 

οικονοµικά), στις προοπτικές και στα προβλήµατα του κλάδου.  

Στην συνέχεια, στο τέταρτο κεφάλαιο αναλύεται η ξενοδοχειακή επιχείρηση ELPIDA 

Α.Ξ.Τ.Ε. µε τη βοήθεια αριθµοδεικτών και παρουσιάζονται τα συµπεράσµατα της 

ανάλυσης. 

Τέλος, στο πέµπτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα συµπεράσµατα της ∆ιπλωµατικής 

εργασίας.  

Η ∆ιπλωµατική εργασία ολοκληρώνεται µε την παράθεση της βιβλιογραφίας, η οποία 

χωρίστηκε σε ελληνική, ξένη και ηλεκτρονική  και του παραρτήµατος. 
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Κεφάλαιο 1. Εννοιολογικό Πλαίσιο Λογιστικής και 

Ξενοδοχειακής Λογιστικής 

 

1.1 Εισαγωγή 
Το αντικείµενο ασχολιών και η λειτουργική δοµή κάθε οικονοµικής µονάδας εξαρτώνται 

από τη µορφή του κλάδου στον οποίο ανήκει αυτή και συντελούν στο να αναδύονται 

πολλά ειδικότερα προβλήµατα και ιδιοµορφίες Λογιστικής φύσης, ώστε η αντιµετώπιση 

τους να απαιτεί ειδικότερη µεταχείριση από εκείνη της Γενικής Λογιστικής. 

 

1.2 H Έννοια της Λογιστικής 

Λογιστική είναι ο επιστηµονικός κλάδος που ασχολείται µε τις δραστηριότητες των 

οικονοµικών µονάδων όπως τη συγκέντρωση, τον υπολογισµό, την καταχώρηση και τη 

µετάδοση οικονοµικών πληροφοριών, οι οποίες πρόκειται να βοηθήσουν τους 

ενδιαφερόµενους να πάρουν καλύτερες οικονοµικές αποφάσεις. Ο αντικειµενικός σκοπός 

της Λογιστικής είναι να παρουσιάζει πληροφορίες που είναι χρήσιµες για την κατανόηση 

των δραστηριοτήτων της οικονοµικής µονάδας. Οι χρήστες των Λογιστικών 

πληροφοριών µπορεί να είναι ιδιοκτήτες επιχειρήσεων, διευθυντές, πελάτες, πιστωτές, 

οικονοµικοί αναλυτές, εργατικές ενώσεις ή εργαζόµενοι σε επιχειρήσεις. Οι χρήστες 

διακρίνονται συνήθως σε εσωτερικούς και εξωτερικούς ανάλογα µε τη σχέση που έχουν 

µε την επιχείρηση. Για να είναι σε θέση η Λογιστική να πληροφορήσει τους εσωτερικούς 

και τους εξωτερικούς χρήστες για τις δραστηριότητες της, απαιτούνται ορισµένα 

πρότυπα, τα οποία είναι γνωστά ως Λογιστικές αρχές. Η γνώση των βασικών Λογιστικών 

αρχών που χρησιµοποιούνται από λογιστές είναι πολύ χρήσιµη για τους λήπτες 

αποφάσεων (Καραγιώργος, 2006). 

Επιπλέον, Λογιστική καλείται η επιστηµονική τεχνική ή η επιστήµη η οποία ασχολείται µε την 

ανάλυση, µέτρηση και καταχώρηση των οικονοµικών γεγονότων (που επηρεάζουν την 

κατάσταση των οικονοµικών µονάδων) κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να προκύπτουν πληροφορίες 

χρήσιµες για την λήψη ορθών οικονοµικών αποφάσεων από εκείνους που ενδιαφέρονται για τις 

οικονοµικές µονάδες. Με πιο απλά λόγια Λογιστική είναι η επιστηµονική τεχνική ή επιστήµη 

που αποσκοπεί στην παροχή πληροφοριών χρήσιµων για την λήψη ορθών αποφάσεων. Θα 

µπορούσε να υποστηριχθεί ότι οι κυριότεροι κλάδοι της Λογιστικής είναι οι εξής: 
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Χρηµατοοικονοµική ή Γενική Λογιστική  

Ο κλάδος αυτός ασχολείται µε την παροχή πληροφοριών κυρίως προς τους εκτός της 

οικονοµικής µονάδας ευρισκόµενους και ενδιαφερόµενους για την πορεία των εργασιών 

της. 

 

∆ιοικητική Λογιστική  

 Σκοπός της είναι η παροχή πληροφοριών προς την διοίκηση της οικονοµικής µονάδας 

προς λήψη ορθών επιχειρηµατικών αποφάσεων. 

 

Φορολογική ή Φοροτεχνική Λογιστική 

Αυτή ασχολείται µε θέµατα φορολογικού περιεχοµένου και µε τις επιπτώσεις αυτών στην 

οικονοµική µονάδα. 

 

Ελεγκτική Λογιστική 

Σκοπός της είναι ο έλεγχος της ορθότητας και πληρότητας των Λογιστικών βιβλίων και 

εκθέσεων, που γίνεται µε βάση τόσο τις Λογιστικές αρχές και κανόνες όσο και την 

υπάρχουσα νοµοθεσία, καθώς επίσης η ανάπτυξη των µεθόδων και τεχνικών εκείνων που 

καθιστούν τον έλεγχο αυτό συντοµότερο και αποτελεσµατικότερο. 

 

∆ηµόσια ή Κυβερνητική Λογιστική  

Ασχολείται µε θέµατα που αφορούν τον προϋπολογισµό και απολογισµό των εσόδων και 

εξόδων του κράτους, των δήµων και κοινοτήτων ως και των Ν.Π.∆.∆. (Μπαραλεξης, 

2002). 

 

Επίσης, µια ακόµη έννοια της Λογιστικής µπορεί να ορισθεί ως ο κλάδος που ασχολείται 

µε την αναγνώριση, µέτρηση, συστηµατική καταχώρηση, συσχέτιση και παρουσίαση 

χρηµατοοικονοµικών κυρίως πληροφοριών που αφορούν οικονοµικές µονάδες, µε σκοπό 

την υποβοήθηση των ενδιαφεροµένων για αυτές, στην κατεύθυνση λήψεως ορθών 

αποφάσεων. Λογιστική είναι η τεχνική της καταχωρήσεως, ταξινοµήσεως, συνοπτικής 

παρουσιάσεως, κατά εύληπτο τρόπο και σε χρηµατικές µονάδες, συναλλαγών και 

γεγονότων που είναι εν µέρει τουλάχιστο χρηµατοοικονοµικού χαρακτήρα και της 

επεξηγήσεως των αποτελεσµάτων από αυτά (Ιγνατιάδης,1990). 
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1.3 Η Έννοια της Λογιστικής από Ξένα άρθρα 

Η Λογιστική είναι η τεχνική απεικόνισης των οικονοµικών επιδόσεων της επιχείρησης 

που είναι χρήσιµη για αυτούς που έχουν οφέλη από την επίδοση της. Αυτοί είναι οι 

µέτοχοι, οι τράπεζες, το δηµόσιο. Βασίζεται πάνω σε παραδοχές για αυτό και θεωρείται 

τέχνη (Baccouche,1992). 

 

Ακόµη, επισηµαίνεται ότι η Λογιστική απεικονίζει τον χρηµατοοικονοµικό κόσµο. 

Περιγράφει τα υλικά και τα άυλα περιουσιακά στοιχεία που έχει στη κατοχή του ένα 

φυσικό ή ένα νοµικό πρόσωπο. Η Λογιστική βασίζεται στην πληροφόρηση µε βάσει 

αριθµούς. Στηρίζεται πάνω σε κανόνες οι οποίοι κατευθύνουν τους λογιστές πώς να 

διενεργούν αυτή την αριθµητική απεικόνιση (Llewellyn et al, 2007). 

 

Τέλος, η Λογιστική έχει ορισθεί σαν ένα σηµαντικό εργαλείο για την παροχή σηµαντικών 

πληροφοριών από την επιχείρηση σε αυτούς που ενδιαφέρονται για την οικονοµική της 

πορεία της, µε σκοπό το δηµόσιο συµφέρον.  Τα τελευταία χρόνια θεωρείται ότι βοηθά 

πιο πολύ στη λήψη αποφάσεων αυτούς που είναι µέσα στην επιχείρηση παρά αυτούς που  

είναι  έξω (Gallhofer et al, 1999). 

 

1.4 Η Έννοια  της Ξενοδοχειακής Λογιστικής 

Αντικείµενο της Ξενοδοχειακής Λογιστικής είναι η χρονική εξιστόρηση των οικονοµικών 

πράξεων και Λογιστικών γεγονότων, δηλαδή η συγκέντρωση, η παρακολούθηση και η 

συσχέτιση στοιχείων κατά χρόνο. Σκοπός της είναι η προσδιορισµός της περιουσιακής 

συγκρότησης και διάρθρωσης του ξενοδοχείου σε κάθε στιγµή, η παρακολούθηση των 

περιουσιακών µεταβολών και εξεύρεση των οικονοµικών αποτελεσµάτων στο σύνολο και 

για κάθε κλάδο εκµετάλλευσης και δραστηριότητας χωριστά. Ξενοδοχειακή Λογιστική είναι 

ο υφιστάµενος κλάδος της Γενικής Λογιστικής, της οποίας η τήρηση επιβάλλεται από τους 

κανόνες της Λογιστικής, από τον εµπορικό νόµο και από τον Κώδικα Φορολογικών 

Στοιχείων (Κ.Φ.Σ), σε ειδικά βιβλία προς διασφάλιση των συµφερόντων του επιχειρηµατία 

αλλά και του ∆ηµοσίου και της κοινωνίας. Η Ξενοδοχειακή Λογιστική σαν υφιστάµενος 

κλάδος της Γενικής Λογιστικής, έχει τις ίδιες οικονοµικές αρχές µε αυτήν και χρησιµοποιεί 

το Ενιαίο Γενικό Λογιστικό Σχέδιο για την Λογιστική απεικόνιση των οικονοµικών 

γεγονότων και συναλλαγών. Η Ξενοδοχειακή Λογιστική είναι η γλώσσα των ξενοδοχείων 

και για τις µεγάλες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις το µάτι και το αυτί της διοίκησης χωρίς τη 

γνώση της οποίας είναι αδύνατη η παρακολούθηση των πολυάριθµων συναλλαγών διότι η 
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µνήµη του ανθρώπου δεν είναι δυνατόν να συγκρατήσει τον τεράστιο όγκο των συναλλαγών. 

Η καταγραφή των οικονοµικών γεγονότων κατά συγκεκριµένο τρόπο αποτελεί µέσο για την 

επίτευξη του τελικού σκοπού της Ξενοδοχειακή Λογιστικής που είναι η αξιολόγηση και η 

αξιοποίηση των στοιχείων που έχουν καταγραφεί για τη λήψη ορθολογικών αποφάσεων από 

τους φορείς και τη διοίκηση της επιχείρησης.  Πρέπει η Λογιστική οργάνωση να είναι τέτοια, 

ώστε να δίνει πληροφορίες σε κάθε στιγµή σχετικά µε την περιουσιακή κατάσταση και την 

εξέλιξη των µεταβολών της, να παρακολουθεί κάθε σχέση µε τους τρίτους, να ελέγχει και να 

προσδιορίζει τα αποτελέσµατα από κάθε κλάδο, και γενικά να ανταποκρίνονται σε όλες τις 

πληροφοριακές και στατιστικές ανάγκες της διοίκησης.  Συνεπώς η Ξενοδοχειακή Λογιστική 

είναι όργανο πληροφόρησης και διαφωτίζει τη ∆ιοίκηση όχι µόνο για την περιουσιακή 

κατάσταση της επιχείρησης και για το οικονοµικό αποτέλεσµα αλλά και για σηµαντικά 

οικονοµικά µεγέθη όπως παραγωγικότητα, αποδοτικότητα, ρευστότητα, νεκρό σηµείο 

κύκλου εργασιών τα οποία είναι απολύτως αναγκαία για τον προγραµµατισµό της δράσης 

της επιχείρησης. 

 

1.5 Ξενοδοχειακές Λογιστικές Αρχές 

Οι βασικές αρχές της Λογιστικής που είναι απαραίτητες για την ύπαρξη της Ξενοδοχειακής 

Λογιστικής είναι: 

 

Η αρχή της συνέχειας της δραστηριότητας της επιχείρησης. Η αρχή αυτή υποθέτει ότι η 

επιχείρηση θα συνεχίσει τη δραστηριότητα της για αόριστο χρόνο, ότι θα µπορέσει να 

πραγµατοποιήσει τα σχέδια της στο µέλλον, ότι δεν υπάρχει κίνδυνος ρευστοποίησης της 

περιουσίας της επιχείρησης και ότι το παρόν είναι συνδεδεµένο µε το µέλλον. 

 

Η χρηµατική αρχή. Η χρηµατική αρχή σηµαίνει ότι η Λογιστική δέχεται το χρήµα σαν τη 

µονάδα µέτρησης και έκφρασης όλων των επιχειρηµατικών συναλλαγών.  

 

Η αρχή της αυτοτέλειας της χρήσης. Η αρχή αυτή υποστηρίζει ότι δεν πρέπει να 

ανακατεύονται τα οικονοµικά αποτελέσµατα και οι περιουσιακές µεταβολές µεταξύ των 

χρήσεων. ∆εν πρέπει ένα έξοδο ή έσοδο µιας χρήσης να πηγαίνει σε άλλη χρήση.  

 

Η αρχή της διαχειριστικής χρήσης. Ως διαχειριστική χρήση ορίζεται το έτος, ειδικά όµως η 

πρώτη διαχειριστική χρήση µπορεί πολλές φορές να φτάσει τα δύο χρόνια. 
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Η αρχή της πραγµατοποίησης των εσόδων και ο συσχετισµός τους µε τα έξοδα. Τα έσοδα 

και τα έξοδα που συσχετίζονται σε κάθε εκµετάλλευση θα πρέπει να είναι οµαλά, κανονικά, 

οργανικά και δεδουλευµένα.  

 

Η αρχή της αντικειµενικότητας και το επαληθεύσιµο των λογιστικών καταχωρήσεων. Η 

Λογιστική και οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της θα πρέπει να στηρίζονται σε στοιχεία τα 

οποία µπορούν αντικειµενικά να καθοριστούν και µπορούν να επαληθευτούν . 

 

Η αρχή του δικαιολογητικού. Με την αρχή αυτή, ότι γράφεται στα λογιστικά βιβλία θα 

πρέπει να στηρίζεται πάνω σε ένα δικαιολογητικό. 

 

Η αρχή της συνέπειας των λογιστικών µεθόδων. Η αρχή αυτή ορίζει ότι κατά την 

καταχώριση των λογιστικών γεγονότων (τη σύνταξη του ισολογισµού κ.λ.π.), οι διάφορες 

µέθοδοι µέτρησης, καταχώρισης, απόσβεσης, και άλλες θα πρέπει να ακολουθούνται µόνιµα 

και πάγια, και να µην αλλάζουν από τη µια χρήση στην άλλη. 

 

Η αρχή της ανακοίνωσης. 

 

Η αρχή του ουσιώδους των Λογιστικών γεγονότων. 

 

Η αρχή της συντηρητικότητας. Σύµφωνα µε αυτή, όταν υπάρχουν πολλοί τρόποι ή µέθοδοι 

αντιµετώπισης ενός ζητήµατος, όπως π.χ. αποτίµηση, απόσβεση, καθορισµός και διανοµή 

αποτελεσµάτων, τότε η επιχείρηση θα εφαρµόσει αυτόν που τη συµφέρει και είναι ο καλύτερος 

για αυτήν (για παράδειγµα, όταν εφαρµόζει µεγάλο ποσοστό απόσβεσης, τα κέρδη της 

ελαττώνονται και ο φόρος είναι µικρότερος). 

 

Η αρχή της δηµοσίευσης των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων. Χρηµατοοικονοµικές 

καταστάσεις είναι ο ισολογισµός, η κατάσταση διάθεσης και χρηµατοδότησης κεφαλαίου, η 

κατάσταση µεταβολής κεφαλαίου και η ταµειακή κατάσταση εισροών-εκροών.  
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1.6 Οι Κυριότεροι Λογαριασµοί της Ξενοδοχειακής Λογιστικής 

 

1.6.1 Πάγια 

Μια ξενοδοχειακή µονάδα χρησιµοποιεί τα πάγια που έχει στην διάθεση της µε σκοπό να 

επιτύχει τους στόχους της. Μια ξενοδοχειακή µονάδα αρκετές φορές αγοράζει αγαθά πάγιας 

χρήσης όπως µηχανήµατα, έπιπλα, εργαλεία, είδη εξοπλισµού, σεντόνια, πιάτα  διότι τα αγαθά 

πάγιας χρήσης που έχει στην κυριότητα της δεν αρκούν για να πραγµατοποίηση τους στόχους 

της. Επίσης τα αγαθά πάγιας χρήσης που έχει στην κυριότητα της δεν αποδίδουν σωστά ή 

χρειάζεται νεότερης τεχνολογίας και πιο ανταγωνιστικά. Ακόµη η ξενοδοχειακή µονάδα κάνει 

επενδύσεις σε αγαθά παγίας χρήσης για να επεκτείνει τις εγκαταστάσεις της . 

 

∆ιαδικασία Αγορών Αγαθών Πάγιας Χρήσης που Ακολουθείται στα Ξενοδοχεία 

Η αγορά αγαθών πάγιας χρήσης σε µια ξενοδοχειακή µονάδα θα πρέπει να γίνεται, πάντοτε, 

από αρµόδιο πρόσωπο, στον κατάλληλο χρόνο και στις κατάλληλες ποσότητες. Στις µεγάλες 

ξενοδοχειακές µονάδες, όπου υπάρχουν πολλά τµήµατα και κλάδοι εκµετάλλευσης, η 

διαδικασία που διενεργείται έχει συγκεκριµένα βήµατα.  

Μετά από έγγραφη αίτηση του προϊστάµενου του κλάδου εκµετάλλευσης, που ενδιαφέρονται 

για τη συγκεκριµένη αγορά προς τον αρµόδιο διευθυντή, ο οποίος, αφού την εγκρίνει, τη 

διαβιβάζει για εκτέλεση στην υπηρεσία αγορών. Στην αίτηση αυτή περιγράφονται µε 

λεπτοµέρεια το είδος και η ποσότητα των ζητούµενων αγαθών. Στις µικρές ξενοδοχειακές 

µονάδες, η διαδικασία είναι πιο απλή. Ο επιχειρηµατίας αποφασίζει για τα πάγια αγαθά που 

πρέπει να αγοραστούν, σε ποιες ποσότητες και από ποιους προµηθευτές. 

 

Λογιστικός Προσδιορισµός της ∆ιαδικασίας Αγορών Παγίων 

Μια ξενοδοχειακή µονάδα µπορεί να αγοράσει πάγια αγαθά Επί πιστώσει, Μετρητοίς, Με 

επιταγή, Με γραµµάτιο. 

Όταν η επιχείρηση αγοράζει επί πιστώσει, ο λογιστικός προσδιορισµός της συναλλαγής 

έχει ως εξής: 

• Χρέωση του λογαριασµού παγίου και χρέωση του αντιστοίχου λογαριασµού 

Φ.Π.Α. Αγορών Παγίων σε πίστωση του λογαριασµού 50 προµηθευτές και 

ανάλυση αυτού. 

Όταν η επιχείρηση αγοράζει µε µετρητά τότε, η Λογιστική εγγραφή που γίνεται είναι η 

εξής: 
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• Χρέωση του λογαριασµού παγίου και χρέωση του αντίστοιχου λογαριασµού 

Φ.Π.Α. Αγορών Παγίων σε πίστωση του λογαριασµού 38 χρηµατικά διαθέσιµα 

και του δευτεροβάθµιου ταµείο. 

Όταν η επιχείρηση αγοράζει µε επιταγή τότε ο Λογιστικός προσδιορισµός της 

συναλλαγής έχει ως εξής: 

• Χρέωση του αντιστοίχου λογαριασµού παγίου και χρέωση του αντίστοιχου 

λογαριασµού  Φ.Π.Α. Αγορών Παγίων σε πίστωση του λογαριασµού 53 Πιστωτές 

διάφοροι και του δευτεροβάθµιου Επιταγές πληρωτέες. 

'Όταν η επιχείρηση αγοράζει µε γραµµάτιο τότε η Λογιστική εγγραφή που γίνεται είναι η 

εξής: 

• Χρέωση του λογαριασµού παγίου και χρέωση του αντίστοιχου λογαριασµού 

Φ.Π.Α Αγορών Παγίων σε πίστωση του λογαριασµού 51 γραµµάτια πληρωτέα και 

του δευτεροβάθµιου γραµµάτια πληρωτέα σε ευρώ. 

 

1.6.2 Αποθέµατα 

Οι αγορές αποθεµάτων ανάλογα µε τον προορισµό κατατάσσονται σε :   

• Αγορές αγαθών που προορίζονται για µεταπώληση, όπως ποτά, αναψυκτικά. 

• Αγορές αγαθών που προορίζονται για επεξεργασία, δηλαδή για παρασκευή φαγητών, 

πρωινών . 

• Αγορές βοηθητικών υλικών και καυσίµων, όπως είδη καθαρισµού,φάρµακα, 

πετρέλαια. 

 

Η ∆ιαδικασία Αγορών που Ακολουθείται στα Ξενοδοχεία  

Η διαδικασία που ακολουθείται θα πρέπει να αποτελείται από συγκεκριµένα βήµατα. Θα 

πρέπει να διενεργούνται στον κατάλληλο χρόνο, στις κατάλληλες ποσότητες και από τους 

κατάλληλους προµηθευτές. Η αγορά των αναλώσιµων υλικών από µέρους της ξενοδοχειακής 

επιχείρησης διενεργείται, πάντοτε, µετά από έγγραφη αίτηση του προϊσταµένου του κλάδου 

εκµετάλλευσης, που ενδιαφέρεται για τη συγκεκριµένη αγορά προς τον αρµόδιο διευθυντή, ο 

οποίος, αφού την εγκρίνει, τη διαβιβάζει για εκτέλεση στην υπηρεσία αγορών. Στην αίτηση 

αυτή περιγράφονται µε λεπτοµέρεια το είδος και η ποσότητα των ζητούµενων υλικών 

αγαθών. Μετά την πραγµατοποίηση της αγοράς από την αρµόδια υπηρεσία και τη σύνταξη του 

δελτίου παραλαβής από την υπηρεσία παραλαβής, τα υλικά αγαθά εισάγονται στις αποθήκες, 

πάντοτε µε το δελτίο παραλαβής. Το πρωτότυπο του δελτίου αυτού µαζί µε τα υπόλοιπα 

παραστατικά της αγοράς (αιτήσεις, τιµολόγια) αποστέλλονται στο λογιστήριο για την 
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διεξαγωγή του έργου του. Παράλληλα, ο αρµόδιος αποθηκάριος (τροφίµων, ποτών) 

ενηµερώνει τους αναλυτικούς λογαριασµούς των ειδών για τα οποία έγινε εισαγωγή, µε βάση 

το αντίγραφο του δελτίου εισαγωγής, τηρώντας τους σε καρτέλες αποθήκης. 

 

Λογιστικός Προσδιορισµός της ∆ιαδικασίας Αγορών Αποθεµάτων 

Οι λογαριασµοί που λειτουργούν για τα αναλώσιµα υλικά  είναι οργανωµένοι, µε βάση το 

σχέδιο λογαριασµών, σε πρωτοβάθµιους, δευτεροβάθµιους, τριτοβάθµιους, ανάλογα µε τις 

ανάγκες του ξενοδοχείου. Για κάθε κατηγορία αναλώσιµων, πρέπει να κινούνται οι  

λογαριασµοί: Αγορές ή Αγορές αναλώσιµων ή Αναλώσιµα υλικά, δηλαδή αντίστοιχος του 

Εµπορεύµατα των εµπορικών επιχειρήσεων, Ειδικά έξοδα αγορών,  Εκπτώσεις επί αγορών 

(όταν χορηγούνται στο ξενοδοχείο), Επιστροφές αγορών.  

 

Ο λογαριασµός Αγορές Χρεώνεται: 

• Με την αξία των τιµολογίων αγοράς, στην οποία πολλές φορές περιλαµβάνονται και 

τα ειδικά έξοδα. 

• Με τα ειδικά έξοδα των αγορών, στην περίπτωση κατά την οποία έγιναν αυτά και δεν 

συµπεριλήφθηκαν στο τιµολόγιο, και σε πίστωση του λογαριασµού Ειδικά έξοδα 

αγορών, εφόσον και µόνο ο τελευταίος αυτός λογαριασµός χρεώθηκε σε 

προηγούµενη εγγραφή για τη συγκεκριµένη αγορά. 

 

Ο λογαριασµός Αγορές Πιστώνεται: 

• Με τις τυχόν επιστροφές αναλώσιµων που είχαν αγοραστεί προηγούµενα (συνήθως 

όταν θεωρούνται ακατάλληλα για χρήση) ή απευθείας, ή µε την αντίστοιχη χρέωση του 

λογαριασµού Επιστροφές Αγορών  που είχε πιστωθεί προηγούµενα. 

• Με τις χορηγούµενες από τους προµηθευτές εκπτώσεις για λογαριασµό του 

ξενοδοχείου ή απευθείας, ή µε την αντίστοιχη χρέωση του λογαριασµού Εκπτώσεις επί 

αγορών, που είχε πιστωθεί προηγούµενα. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, η έκπτωση 

θεωρείται αφαιρετικό στοιχείο ή κονδύλιο του κόστους των αγορών και όχι ως 

ανόργανο έσοδο της ξενοδοχειακής επιχείρησης.. 

• Με τις διαπιστώσεις τυχόν διαφορών µεταξύ τιµολογίου και των ποσοτήτων που 

παραλαµβάνονται από µέρους της υπηρεσίας παραλαβών. Η εγγραφή αυτή στηρίζεται 

στο πρακτικό που συντάσσει η εν λόγω υπηρεσία. 

• Με το σχηµατιζόµενο υπόλοιπο του, αυτού που αποτελεί το αρχικό κόστος αγορών, σε 

χρέωση του αντίστοιχου λογαριασµού Αποθέµατα. 



 Η σύγχρονη ξενοδοχειακή επιχείρηση από την σκοπιά της χρηµατοοικονοµικής και λογιστικής επιστήµης 
                                                                                                                             Πασχαλίδης Αλέξανδρος   
 

 - 21 - 

1.6.3 Έσοδα 

Έσοδο είναι η χρηµατική έκφραση της αγοραστικής δυνάµεως που αποκτάται, άµεσα ή 

έµµεσα, από τη δραστηριότητα της οικονοµικής µονάδας και ειδικότερα από την πώληση 

ή εκµετάλλευση αγαθών, υπηρεσιών και δικαιωµάτων. Στην έννοια του εσόδου 

περιλαµβάνονται και τυχόν επιχορηγήσεις και άλλα παρόµοιας φύσεως κονδύλια που 

καταβάλλονται στην οικονοµική µονάδα για την υποβοήθηση επιτεύξεως των σκοπών 

της. Τα έσοδα ταξινοµούνται σε διαφορετικές κατηγορίες:  

 

Ανάλογα µε την πηγή προέλευσης τους: 

• Οργανικά: Είναι αυτά που πραγµατοποιούνται µε τη πώληση αναλώσιµων υλικών 

(π.χ. τροφίµων, ποτών ) ή µε την παροχή υπηρεσιών µέσω των τµηµάτων 

δραστηριότητας της, είτε τέλος µε την ενοικίαση χώρων ιδιοκτησίας του 

ξενοδοχείου (βιτρίνες, καταστήµατα). Με την έννοια οργανικά εννοούµε τα 

οµαλά και δεδουλευµένα έσοδα. 

• Ανόργανα: Είναι αυτά που προέρχονται από διαφορετικές αιτίες (π.χ. 

παραχώρηση έναντι αµοιβής αίθουσας για χορούς σωµατείων, σεµινάρια, 

διαλέξεις, εκθέσεις). 

 

Ανάλογα µε το περιεχόµενο τους: 

• Ακαθάριστα ή µικτά. Είναι τα έσοδα µε βάση τις εισπράξεις, χωρίς να αφαιρεθούν 

από αυτές τα έξοδα κάθε κλάδου του ξενοδοχείου, 

• Καθαρά: Είναι αυτά που προκύπτουν από τη διαφορά µεταξύ εσόδων και 

δαπανών, δηλαδή η διαφορά αυτών που µας δίνουν το οικονοµικό αποτέλεσµα. 

Οπότε: 

A) Θετικό οικονοµικό αποτέλεσµα ή κέρδος, έχουµε όταν τα έσοδα είναι 

περισσότερα από τις δαπάνες. 

B) Αρνητικό οικονοµικό αποτέλεσµα ή ζηµιά, έχουµε όταν έσοδα είναι 

λιγότερα αυτό τις δαπάνες. 

 

Ανάλογα µε την πράξη τους: 

• ∆ιάθεση ετοιµασµένων (µεταποιηµένων) υλικών αγαθών (φαγητών, 

γλυκισµάτων). 
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• ∆ιάθεση υλικών αγαθών µεταπωλούµενων και όχι µεταποιηµένων, δηλαδή στην 

κατάσταση που αγοράστηκαν, σε µικρότερες όµως ποσότητες και κατάλληλα 

προσφερόµενες (αναψυκτικά, µπίρες, ουίσκι, κοκτέιλ, φρούτα). 

• ∆ιάθεση ετοιµασµένων σύνθετων υπηρεσιών, δηλαδή αλλιώς, προσφορά 

υπηρεσιών από τους ξενοδοχοϋπαλλήλους προς τους πελάτες (εξυπηρέτηση, 

σέρβις, καθαριότητα). 

 

Παρακολούθηση των Ξενοδοχειακών Εσόδων 

Ενώ µια οποιαδήποτε µορφή διάθεσης σε όλες τις άλλες επιχειρήσεις γίνεται τοις 

µετρητοίς, στα ξενοδοχεία έχει το χαρακτήρα πώλησης µε προθεσµιακή εξόφληση, έστω 

κι αν η προθεσµία που δίνεται για την εξόφληση είναι µικρή. Αυτός ο τρόπος διάθεσης (ή 

πώλησης) δηµιουργεί στο λογιστήριο πρόβληµα καθηµερινής παρακολούθησης των 

αυξανόµενων µικρών απαιτήσεων του ξενοδοχείου απέναντι σε κάθε πελάτη του, όσο 

παραµένει σε αυτό. Πάντως, για την ορθή εύρεση των αποτελεσµάτων, από τα οργανικά 

έσοδα του ξενοδοχείου, τα οποία αποτελούν τον ακαθάριστο κύκλο εργασιών της 

επιχείρησης, πρέπει να αφαιρούνται οι τυχόν εκπτώσεις που χορηγούνται (ή παρέχονται) 

στους πελάτες. Ακόµη, πρέπει να συνυπολογίζονται (προσθέτονται) τα έσοδα που 

προέρχονται κύρια από την προσφορά αγαθών και εξυπηρετήσεων προς τους 

υπαλλήλους ξενοδοχείου (τροφή, στέγη) για να εξευρεθεί, έτσι, ο καθαρός κύκλος 

εργασιών. Από αυτόν, µετά την αφαίρεση κάθε είδους εξόδων και δαπανών, 

προσδιορίζονται τα αποτελέσµατα. Τα φιλοδωρήµατα, τα οποία συγκεντρώνονται από το 

ξενοδοχείο και διανέµονται, στη συνέχεια, στους ξενοδοχοϋπαλλήλους δεν είναι έσοδα 

για την ξενοδοχειακή επιχείρηση, κι ούτε αποτελούν στοιχείο του κόστους για αυτή. 

Αυτά µετατρέπονται σε έσοδα µόνο στα αστικά ξενοδοχεία, τα οποία αµείβουν το 

προσωπικό τους µε κανονικό µισθό σε τακτικά χρονικά διαστήµατα, οπότε εισπράττουν 

τα φιλοδωρήµατα για λογαριασµό τους, µε την προϋπόθεση όµως. ότι δεν έχουν 

απαίτηση για το θέµα αυτό οι ξενοδοχοϋπάλληλοι. Η διάθεση των αγαθών (αναλώσιµων 

υλικών, υπηρεσιών) πραγµατοποιείται στα διάφορα τµήµατα των επιµέρους 

εκµεταλλεύσεων του ξενοδοχείου, δηλαδή: υπνοδωµάτια, εστιατόριο µπαρ, µπουφές, 

ζαχαροπλαστείο, πλυντήριο, µε ειδικά για κάθε πώληση µπόνους βάσει των οποίων 

ενηµερώνεται το λογιστήριο. Τα ειδικά αυτά δελτία εκδίδονται σε κάθε περίπτωση 

πώλησης ή διάθεσης (µε µετρητά ή µε πίστωση) στους ένοικους (πελάτες) ή εξωτερικούς 

(περαστικούς) καταχωρίζονται σε καταστάσεις ηµερήσιων πωλήσεων κατά τµήµα και 

κατηγορία, αντίγραφα των οποίων στέλνονται και στο τµήµα εσωτερικών ελέγχων για 
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την αποτελεσµατική άσκηση του έργου τους. Βασικό στην προκείµενη περίπτωση είναι 

το γεγονός ότι τα αντίγραφα των χρεωστικών δελτίων, υπογραµµένα από τους πελάτες, 

διαβιβάζονται στο κάθε τµήµα άµεσα ή κατά το συντοµότερο δυνατό τρόπο µε τη 

φροντίδα των τµηµαταρχών, ενώ παράλληλα τηρούνται οι λογαριασµοί των πελατών για 

την ταχεία ενηµέρωση τους. Αυτό για να είναι σε θέση η επιχείρηση, σε περίπτωση 

εσπευσµένης αναχώρησης τους από το ξενοδοχείο, να εισπράξει µια επιπλέον ανάλωση 

αγαθών της τελευταίας στιγµής από τους πελάτες αυτούς. 

 

Λογιστικός Χειρισµός των Εσόδων 

Στα ξενοδοχεία που πραγµατοποιούν έσοδα από διαφορετικά τµήµατα εκµετάλλευσης 

χρειάζεται µεγάλη προσοχή για τη συσχέτιση και το διαχωρισµό των εσόδων κάθε 

εκµετάλλευσης, για να βρεθεί το αποτέλεσµα. Σε κάθε περίπτωση πραγµατοποίησης 

εσόδου, ανάλογα µε τον διακανονισµό που γίνεται µεταξύ επιχείρησης και πελάτη 

γίνονται οι εξής εγγραφές: 

Α) Περίπτωση πραγµατοποίησης εσόδου κατά την οποία παρέχεται υπηρεσία ή γίνεται 

πώληση υλικού αγαθού και ο πελάτης εξοφλεί την υποχρέωση του µε µετρητά. 

• Χρεώνεται ο λογαριασµός ταµείο και πιστώνονται ο ανάλογος λογαριασµός της 

οµάδας 7 Οργανικά έσοδα κατά είδος (70 Πωλήσεις εµπορευµάτων ή 73 

Πωλήσεις-Έσοδα από παροχή υπηρεσιών) και ο ανάλογος υπολογαριασµός του 

κύριου λογαριασµού 54 Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη. 

Β) Περίπτωση πραγµατοποίησης εσόδου κατά την οποία παρέχεται υπηρεσία ή γίνεται 

πώληση υλικού αγαθού και ο πελάτης εξοφλεί την υποχρέωση του µε επιταγή. 

• Χρεώνεται ο λογαριασµός 33,90 Επιταγές εισπρακτέες (µεταχρονολογηµένες) και 

πιστώνονται ο ανάλογος λογαριασµός της οµάδας 7 Οργανικά έσοδα κατά είδος 

(70 Πωλήσεις εµπορευµάτων ή 73 Πωλήσεις-Έσοδα από παροχή υπηρεσιών)  και 

ο ανάλογος υπολογαριασµός του κύριου λογαριασµού 54 Υποχρεώσεις από 

φόρους-τέλη. 

Γ) Περίπτωση κατά την οποία η παροχή υπηρεσίας γίνεται επί πιστώσει. Η ειδική αυτή 

περίπτωση γίνεται µεταξύ της ξενοδοχειακής µονάδας και πρακτορείων, τα οποία  

προµηθεύουν µε πελάτες τα ξενοδοχεία έναντι µιας προµήθειας, συνήθως 

προσυµφωνηµένης. Τις περισσότερες φορές τα πρακτορεία πληρώνουν µε αυτό τον 

τρόπο την υποχρέωση τους έναντι του ξενοδοχείου. ∆ηλαδή επί πιστώσει. Οι 

µεµονωµένοι πελάτες πληρώνουν πάντοτε µε µετρητά, σπάνια µε επιταγή και ποτέ επί 

πιστώσει την υποχρέωση τους έναντι του ξενοδοχείου . 
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• Χρεώνεται το πρακτορείο ως λογαριασµός πελάτη και πιστώνεται ο λογαριασµός 

73 Πωλήσεις-Έσοδα από παροχή υπηρεσιών και ο λογαριασµός Φ Π.Α. εκροών / 

Πωλήσεων Υπηρεσιών 19%. 

∆) Περίπτωση κατά την οποία τα πρακτορεία λαµβάνουν έκπτωση από το ξενοδοχείο 

έναντι της οφειλής τους σε αυτό. Στην περίπτωση αυτή το ξενοδοχείο εκδίδει πιστωτικό 

τιµολόγιο. 

• Χρεώνεται ο λογαριασµός 73 Πωλήσεις-Έσοδα από παροχή υπηρεσιών και ο 

λογαριασµός Φ.Π.Α. εκροών / Πωλήσεων Υπηρεσιών 19% και πιστώνεται ο 

λογαριασµός του πρακτορείου 30.00.XX ή 30.01 .XX που είχε σε προηγούµενη 

εγγραφή χρεωθεί, µε το ποσό της έκπτωσης. 

Ε) Περίπτωση κατά την οποία οι πελάτες προκαταβάλλουν ένα ποσό στο ξενοδοχείο για 

επιβεβαίωση της µελλοντικής διαµονής τους σε αυτό.  

• Χρεώνεται το ταµείο και πιστώνεται ο λογαριασµός ο λογαριασµός 73 Πωλήσεις-

Έσοδα από παροχή υπηρεσιών και ο λογαριασµός Φ.Π.Α. Εκροών/Πωλήσεων 

Υπηρεσιών 19%. 

 

1.6.5 Έξοδα 

Έξοδο είναι κάθε ανάλωση αξιών µέσα στο πλαίσιο της οικονοµικής µονάδας 

ανεξάρτητα από το αν αυτή είναι θεληµένα παραγωγική ή σκόπιµα. ∆απάνη είναι η αξία 

που καταναλώνεται κατά είδος µε σκοπό την παραγωγή αγαθών. Τα έξοδα ταξινοµούνται 

σε διαφορετικές κατηγορίες:  

 

Α) Ανάλογα µε την επίδραση τους στο σχηµατισµό του κόστους: 

• Έξοδα χωρίς δαπάνες.  ∆εν αποτελούν στοιχεία του  κόστους αλλά µεταφέρονται 

απευθείας στη χρέωση του λογαριασµού. Αποτελέσµατα Χρήσης (π χ. ποινές,  

πρόστιµα,  ζηµιές από πυρκαγιές.) 

• Βασικές δαπάνες ή σκόπιµα έξοδα ταυτίζονται εννοιολογικά και αποτελούν το 

βασικό στοιχείο στη διαµόρφωση του κόστους (π.χ. αναλώσεις υλικών). 

• Πρόσθετες δαπάνες ή δαπάνες χωρίς έξοδα. Αποτελούν στοιχεία του κόστους 

έστω και αν δεν υπήρξε πληρωµή εκροής χρήµατος (π.χ. τόκοι ιδίου  κεφαλαίου, 

τεκµαρτό ενοίκιο ). 
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Β) Ανάλογα µε τον επιµερισµό στους φορείς κόστους σε:  

• Ειδικές ή άµεσες δαπάνες είναι εκείνες οι οποίες πραγµατοποιούνται χάρη 

συγκεκριµένου φορέα λειτουργίας, θέσης κόστους και όταν κοστολογούνται 

επιµερίζοντας απευθείας επί του φορέα της λειτουργίας ή της θέσης κόστους. 

• Γενικές ή έµµεσες δαπάνες είναι εκείνες οι οποίες πραγµατοποιούνται χάρη της 

γενικότερης παραγωγικής διαδικασίας της οικονοµικής µονάδας και δεν αφορούν 

ένα συγκεκριµένο φορέα, λειτουργία ή θέση κόστους. Οι γενικές ή έµµεσες 

δαπάνες υπεισέρχονται στο κόστος των παραγόµενων αγαθών µε τη µέθοδο του 

ποσοστιαίου επιµερισµού  βάσει το φύλλο µερισµού. 

 

Γ) Ανάλογα µε τον αυξοµειούµενο βαθµό απασχόλησης σε: 

• Σταθερές δαπάνες καλούνται εκείνες οι οποίες παραµένουν αµετάβλητες µέχρι 

του σηµείου της πλήρους απασχόλησης. 

• Σχετικά σταθερές καλούνται εκείνες που µεταβάλλονται τότε µόνο όταν η 

οικονοµική µονάδα έχει περάσει τον άριστο βαθµό απασχόλησης µε την 

προσθήκη νέου κλιµακίου παραγωγής. 

• Μεταβλητές δαπάνες καλούνται εκείνες οι οποίες µεταβάλλονται αφού 

µεταβληθεί ο βαθµός απασχόλησης. 

• Αναλογικές είναι όταν αυξάνουν ή φθίνουν ανάλογα µε κάθε αύξηση ή µείωση 

της παραγωγής. 

• Αύξουσες είναι όταν αυξάνουν µε ρυθµό ταχύτερο της αύξησης του βαθµού 

απασχόλησης. 

• Φθίνουσες είναι όταν αυξάνουν µε ρυθµό µικρότερο της αύξησης του βαθµού 

απασχόλησης. 

• Παλινδροµικές είναι όταν εµφανίζεται άλλοτε αύξηση και άλλοτε µείωση αυτών. 

Η αυξοµείωση αυτή οφείλεται στο γεγονός της αυξοµείωσης του βαθµού 

απασχόλησης γύρω από το άριστο σηµείο. 

 

∆) Ανάλογα µε τη συµβουλή τους ή όχι στο κόστος σε: 

Α) Έξοδα κοστολογήσιµα: Η σύγχρονη επιστήµη θεωρεί σαν έξοδα κοστολογήσιµα µόνο 

τα  κοινωνικά έξοδα: 

•  Αναλώσιµα Υλικά (τρόφιµα - ποτά ). 

•  Κινητήρια δύναµη ( ηλεκτρισµός, καύσιµα ) 

• Οι µισθοί. 
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• Οι αποσβέσεις. 

• Τα γενικά έξοδα διοίκησης. 

• Οι τόκοι πιστωτικών κεφαλαίων. 

• Οι οµαλοί επιχειρηµατικοί κίνδυνοι. 

• Τα έξοδα πωλήσεων. 

• Οι φόροι. 

Β) Έξοδα µη κοστολογηµένα: Τα έξοδα αυτά, αν και στοιχεία κόστους δεν θεωρούνται  

σαν προσδιοριστικά κόστους και η ορθότερη Λογιστική µεταχείριση τους είναι η  

µεταφορά τους στα Αποτελέσµατα Χρήσης. 

• Ο τόκος υπερηµεριών. 

• Οι εξαιρετικές αποσβέσεις. 

• Οι αποζηµιώσεις. 

• Οι έκτακτες συναλλαγµατικές διαφορές. 

• Οι καταστροφές πρώτων υλών (λόγω απεργιών ). 

• Οι χαµηλές αποδόσεις αναλώσιµων υλικών (τρόφιµα, ποτά) λόγω βλάβης του  

µηχανολογικού εξοπλισµού  

• Οι όχι παραγωγικοί µισθοί (λόγω εξαιρετικών γεγονότων ή απεργιών κ.τ.λ.). 

• Οι φθορές των στοιχείων (λόγω της αµέλειας των υπεύθυνων οργάνων ή 

εκτάκτων γεγονότων ). 

• Πρόσθετα τέλη ασφαλιστικών οργανισµών (λόγω καθυστέρησης καταβολής 

των εισφορών. 

• Προσαυξήσεις φόρων ∆ηµοσίου (λόγω εκπρόθεσµης δήλωσης ή απόδοσης) 

 

Ακόµα µπορούµε να πούµε ότι όταν ένα έξοδο που πραγµατοποιήθηκε δεν ενσωµατωθεί 

στο κόστος τότε αναγκαστικά θα εµφανιστεί σαν αφαιρετικό ποσό των εσόδων ή του 

επιχειρηµατικού  επαγγέλµατος. Ορισµένα έξοδα δεν χαρακτηρίζονται σαν συστατικά του  

κόστους λόγω της φύσης τους. 

Τέτοια έξοδα είναι: 

Α) Οι αποσβέσεις. 

• εξόδων ίδρυσης. 

• εξόδων αύξησης κεφαλαίου. 

• εξόδων έκδοσης οµολογιών. 
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Β) Οι υποτιµήσεις. 

• επί οικοπέδων και διαφόρων πάγιων κεφαλαίων. 

• επί χαρτοφυλακίου χρεογράφων,  τίτλων συµµετοχής. 

• επί εµπορευµάτων και προϊόντων. 

Γ) Οι οικιοθελείς παροχές. 

 

Οι λογαριασµοί των εξόδων επειδή µειώνουν την Καθαρή Περιουσία χρεώνονται µε την 

πραγµατοποίηση  τους. Το υπόλοιπο τους στην διάρκεια της χρήσης είναι χρεωστικό 

(Χ.Υ.) ενώ στο τέλος της χρήσης εξισώνονται αφού µεταφέρονται σε λογαριασµούς 

Εκµετάλλευσης ή στο λογαριασµό Αποτελέσµατα Χρήσης για τον προσδιορισµό των 

αποτελεσµάτων από τις δραστηριότητες της επιχείρησης (οργανικού αποτελέσµατος) ή 

συνολικού αποτελέσµατος. 

 

 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΞΟ∆ΟΥ

Ανοίγει µε χρέωση µε την 

πραγµατοποίηση του 

εξόδου (άσχετα αν 

πληρώθηκε ή οφείλεται) 

και µε οποιαδήποτε 

αύξηση 

Πιστώνεται. 

-από την µεταφορά του σε άλλο 

λογαριασµό εξόδου ή µεταβατικό 

λογαριασµό. 

 -από τη µεταφορά του σε άλλο 

λογαριασµό εκµετάλλευσης. 

  -από τη µεταφορά του στο 

λογαριασµό Αποτελέσµατα Χρήσης. 
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1.6.4 Μισθοδοσία Προσωπικού 

Στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, το προσωπικό που παρέχει την εργασία του για τη σωστή 

λειτουργία του ξενοδοχείου, έναντι αµοιβής, διακρίνεται σε τρεις βασικές κατηγορίες:  

• Σε διοικητικό προσωπικό (διευθυντής, προσωπάρχης).  

• Σε υπαλληλικό προσωπικό (ξενοδοχοϋπάλληλοι) κατά ειδικότητες, όπως π.χ. 

υπάλληλος υποδοχής (ρεσεψιονίστ), νυχτοθυρωρός, µαιτρ, µπουφετζής, 

σερβιτόρος, µπάρµαν, τηλεφωνητής, καµαριέρα, λαντζέρης.  

• Σε εργατικό προσωπικό (κηπουρός, ξυλουργός, συντηρητής, υδραυλικός κ.α.). Η 

αµοιβή τόσο του διοικητικού, όσο και του ξενοδοχοϋπαλληλικού προσωπικού 

καλείται µισθός και καταβάλλεται ανά 15/ήµερο ή ανά µήνα (µηνιαίος µισθός), 

ενώ του εργατικού προσωπικού καλείται συνήθως ηµεροµίσθιο ή ωροµίσθιο και 

καταβάλλεται, ανάλογα, ανά εβδοµάδα εργασίας. 

 

Εκτός από το µισθό, το ηµεροµίσθιο ή το ωροµίσθιο, στο προσωπικό δίνεται και άλλη 

συµπληρωµατική αµοιβή, η εργοδοτική εισφορά, η οποία µπορεί βέβαια, να µην 

υπολογίζεται ως ποσοστό επί του µισθού, είτε του ηµεροµίσθιου ή ωροµίσθιου, και ούτε να 

καταβάλλονται στον ίδιο τον εργαζόµενο, αλλά αποδίδεται σε τρίτους (ΙΚΑ, ΤΑΞΥ κ.λ.π.,) 

και για λογαριασµό του εργαζόµενου.  

 

Η αµοιβή των ξενοδοχοϋπαλλήλων, λόγω της φύσης της εργασίας τους µια και αυτοί 

εργάζονται, συνήθως, εποχιακά (για επτά ή οκτώ µήνες το χρόνο), παρουσιάζει πολλές 

ιδιαιτερότητες, όπως κατηγορία ειδικότητας στην οποία εντάσσονται, βασικός µισθός 

κατά κατηγορία ειδικότητας, επιδόµατα σχολής (τουριστικής εκπαίδευσης), εποχιακής 

απασχόλησης, στολής, τροφής, ύπνου, ανθυγιεινής εργασίας, φιλοδωρήµατα, ρεπό. Εκτός 

από την παραπάνω αµοιβή που θεωρείται τακτική, στο προσωπικό καταβάλλονται και 

έκτακτες αµοιβές, όπως υπερωρίες, αργίες, δώρα (Χριστουγέννων και Πάσχα), 

άδειες, διάφορα επιδόµατα . 

 

Το ξενοδοχείο είναι επιχείρηση κατά το µεγαλύτερο µέρος της δραστηριότητας της 

παροχής υπηρεσιών και κατά το ελάχιστο παραγωγής (προετοιµασίας) αγαθών και 

για το λόγο αυτό η επάνδρωση της µε εξειδικευµένο προσωπικό είναι πρωταρχικής 

σηµασίας για τον ιδιοκτήτη-ξενοδόχο, ο οποίος θα πρέπει να φροντίζει για 

αντικειµενική και προσεγµένη πρόσληψη του προσωπικού του. 
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1.6 Ο Λογαριασµός Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.) 
Ο Φ.Π.Α. είναι έµµεσος φόρος και δεν έχει σχέση µε τη φορολογία εισοδήµατος της 

επιχείρησης. Για το λόγο αυτό επιβάλλεται ανεξάρτητα αν µια συναλλαγή είναι 

κερδοφόρα ή ζηµιογόνος. Ο Φ.Π.Α. επιβάλλεται πάνω στα τιµολόγια και στα δελτία 

λιανικής πώλησης, και υπολογίζεται µε βάση τη συνολική τιµή πώλησης του αγαθού  

ή της υπηρεσίας. Στα τιµολόγια ο φόρος αυτός γράφεται χωριστά, ενώ στα δελτία 

λιανικής πώλησης είναι ενσωµατωµένος στην τιµή του αγαθού.  

 

Στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις οι συνολικές τιµές πώλησης των αγαθών-υπηρεσιών 

είναι αυτές που αντιστοιχούν στα ποσά εσόδων που είναι καταχωρηµένα σε κάθε 

στήλη της ηµερήσιας κατάστασης κίνησης πελατών κατά κλάδο εκµετάλλευσης, είτε 

αυτά τα ποσά είναι τα συµφωνηµένα µε τα πρακτορεία ταξιδιών (τουρισµού) είτε 

είναι έκτακτα, µαζί µε τον Φ.Π.Α. Το ποσό φόρου (Φ.Π.Α.) που θα εισπράξει το 

ξενοδοχείο από τους πελάτες του δεν το αποδίδει ολόκληρο στο ∆ηµόσιο Ταµείο. Θα 

αφαιρέσει πρώτα τον Φ.Π.Α. που πλήρωσε στους προµηθευτές του και είναι 

γραµµένος πάνω στα τιµολόγια εξόδων της ή ενσωµατωµένος στα δελτία λιανικής,  

και στη συνέχεια θα αποδώσει στο ∆ηµόσιο Ταµείο τη διαφορά. Όταν διενεργούνται 

εκπτώσεις, εκδίδεται πιστωτικό σηµείωµα, είτε κατά τη στιγµή της έκδοσης του 

τιµολογίου είτε σε διάφορο χρόνο από αυτήν . 

 

Ο Φ.Π.Α. και οι συντελεστές του 

Αγορές αγαθών και Υπηρεσιών µε συντελεστή Φ.Π.Α. 6%  

Α) Πάγια περιουσιακά στοιχεία σε µηχανήµατα –Είδη µηχανηµάτων πάγιας χρήσης 

και εξοπλισµός που δεν εντάσσονται στην κατηγορία των ειδών πολυτελούς 

κατασκευής και προέλευσης και που θεωρούνται αναγκαίας χρήσης  

Β) Πάγια περιουσιακά στοιχεία σε εξοπλισµό επίπλων - σκευών-Επίπλωση γραφείου  

Γ) Γενικά έξοδα : γραφική ύλη. διαφήµιση, αγγελίες, δηµοσιεύσεις  

∆) Αναλώσιµα υλικά : τρόφιµα - ποτά και είδη καθαριότητας  

 

Αγορές αγαθών και υπηρεσιών µε συντελεστή Φ.Π.Α. 19%  

Α) Πάγια περιουσιακά στοιχεία σε µηχανήµατα : 

• Είδη µηχανηµάτων και εξοπλισµός που δεν εντάσσονται στα είδη 

πολυτελείας, όπως λέβητες κεντρικής θέρµανσης  
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Β) Πάγια περιουσιακά στοιχεία σε εξοπλισµό επίπλων - σκευών και ιµατισµού : 

• νεροχύτες µεταλλικοί, είδη κουζίνας κοινά {µαχαιροπίρουνα ) 

• προϊόντα από πλαστική ύλη 

Γ) Αναλώσιµα υλικά: Είδη καθαρότητας, τρόφιµα, σαπούνια, αρωµατικά είδη, 

ζαχαροπλαστικής, αρτοποιίας: µπισκότα, γλυκά ταψιού, παγωτά  

 

Αγορές αγαθών και υπηρεσιών µε συντελεστή Φ.Π.Α. 36% 

Α) Πάγια περιουσιακά στοιχεία σε µηχανήµατα : 

• κατηγορία µηχανηµάτων και εξοπλισµού πολυτελών ειδών, όπως 

µηχανήµατα για την υπαγόρευση και άλλες συσκευές εγγραφής ή 

αναπαραγωγής του ήχου ή της εικόνας, φωτογραφικές µηχανές, 

µικρόφωνα, µεγάφωνα.  

• είδη κουζίνας : µαχαιροπίρουνα, κουτάλια, επάργυρα ή επίχρυσα, 

λαβές επίχρυσες ή επάργυρες, σπάτουλες σερβιρίσµατος 

γλυκισµάτων κ.α. 

• πολύτιµα µέταλλα, κοσµήµατα, αλαβάστρινα είδη. 

Β) Αναλώσιµα υλικά : τρόφιµα - ποτά και είδη καθαριότητας: 

• αστακοί, γαρίδες, στρείδια, µύδια, χυµοί ανανά, µπανάνας . 

 

∆ιάθεση υπηρεσιών - αγαθών που υπάγονται στο Φ.Π.Α. µε συντελεστή 6% 

• Τα έσοδα εκµετάλλευσης από τον κλάδο υπνοδωµατίων. 

• Οι τηλεφωνικές συνδιαλέξεις πελατών (τηλεφωνικά έσοδα). 

• Τα έσοδα από τους κλάδους εκµετάλλευσης µπουφέ, εστιατόριο, πλυντήριο. 

Υποχρέωση επίδοσης δήλωσης του Φ.Π.Α. 

Η   επιχείρηση   που   υποχρεώνεται   να   επιδώσει   δήλωση   Φ.Π.Α.  οφείλει να 

υποβάλλει στο δηµόσιο ταµείο :  

 

Προσωρινή ∆ήλωση 

α  Μέχρι την 20η ηµέρα κάθε µήνα, εφ' όσον τηρεί βιβλία β' κατηγορίας του ΚΦΣ και 

β Μέχρι την 25η µέρα κάθε µήνα, εφ' όσον τηρεί βιβλία Γ' κατηγορίας του ΚΦΣ 

 

Η δήλωση περιλαµβάνει, χωριστά κατά συντελεστή, τα ποσά που έχουν υπαχθεί στο 

φόρο του προηγούµενου µήνα, την αξία των εξαγωγών και λοιπών απαλλασσόµενων 
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πράξεων, το φόρο που αναλογεί στις προβλεπόµενες εκπτώσεις, καθώς και τη 

διαφορά φόρου που προκύπτει. 

 

Όσοι δεν τηρούν βιβλία ή όσοι τηρούν βιβλία της Α' κατηγορίας του ΚΦΣ επιδίδουν 

την πιο πάνω Προσωρινή δήλωση κάθε τρεις (3) µήνες, µέχρι και τη δέκατη πέµπτη 

ηµέρα του µήνα που ακολουθεί το τρίµηνο. Σε περίπτωση εκπρόθεσµης δήλωσης, 

απαιτείται, πριν από την υποβολή της στο ∆ηµόσιο Ταµείο, θεώρηση της από τον 

αρµόδιο οικονοµικό έφορο ο οποίος υπολογίζει και τη σχετική προσαύξηση. Σε 

περίπτωση αρνητικής δήλωσης, η επίδοση της γίνεται στην αρµόδια Οικονοµική 

Εφορία. 

 

Εκκαθαριστική ∆ήλωση 

Στην οικονοµική εφορία µέσα σε δύο (2) µήνες από τη λήξη της διαχειριστικής 

περιόδου. Η δήλωση αυτή περιλαµβάνει τα ποσά των προσωρινών δηλώσεων οι 

οποίες αφορούν τη διαχειριστική περίοδο που έληξε µετά το διακανονισµό που έγινε. 

 

Προσδιορισµός του Φ.Π.Α. και των τελών παρεπιδηµούντων 

∆ιευκρινίζεται, µε την ευκαιρία του προσδιορισµού των τελών παρεπιδηµούντων, ότι 

τα ξενοδοχεία - ανά την ελληνική επικράτεια - που η περιοχή στην οποία 

ανεγέρθηκαν χαρακτηρίστηκε ξενοδοχειακή και λειτουργούν αυτά κάθε αυτά ως 

ξενοδοχεία µε έγκριση του ΕΟΤ υπάγονται στο ποσοστό 4,5%, ενώ τα ξενοδοχεία σε 

περιοχές που δεν χαρακτηρίστηκαν ως ξενοδοχειακές, καθώς και τα ενοικιαζόµενα 

δωµάτια ύπνου στις κοινότητες, έστω και αν ανήκουν σε ξενοδοχειακή περιοχή, 

υπάγονται στο ποσοστό 5% των τελών παρεπιδηµούντων. Τα ποσοστά υπολογίζονται 

ανάλογα και πρέπει να αποδίδονται από τις ξενοδοχειακές µονάδες στο δήµο ή στην 

κοινότητα της περιοχής τους, κάθε µήνα Υπενθυµίζεται ότι τα τέλη αυτά βαρύνουν 

τον πελάτη (καταναλωτή). Θα πρέπει, µετά τις παραπάνω διευκρινίσεις και µε 

δεδοµένο το γεγονός ότι τα τέλη παρεπιδηµούντων υπολογίζονται µόνο πάνω στα 

έσοδα των υπνοδωµατίων, να προβαίνουµε - χωρίς καµία άλλη υπόδειξη - στην 

απενσωµατωσή τους από κοινού µε το Φ.Π.Α., αρκεί να µας δίνεται το 4,5% ή το 5% 

για τους ∆ήµου ή τις Κοινότητες αντίστοιχα. Όσο για τον Φ.Π.Α. είναι 

καθορισµένος, δηλαδή 6% αφού ο κλάδος υπνοδωµατίων των ξενοδοχειακών 

επιχειρήσεων υπάγεται στο χαµηλό συντελεστή Φ.Π.Α. Η απενσωµατωσή, τόσο του 

Φ.Π.Α. όσο και των τελών παρεπιδηµούντων που εφαρµόζεται ταυτόχρονα, µπορεί 
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να καταχωρηθεί στα λογιστικά βιβλία Ηµερολόγιο), είτε µε βάση την Ηµερήσια 

κατάσταση κίνησης πελατών (Μ/C) καθηµερινά, είτε µε βάση τη Συγκεντρωτική  

Main-Courante, κάθε τέλος του µήνα. 

 

1.7 Η Λογιστική Εργασία των Ξενοδοχείων  στο Τέλος της Χρήσης 

Στο τέλος της διαχειριστικής χρήσης, η κάθε ξενοδοχειακή εταιρεία θα πρέπει να 

προσδιορίσει το τελικό αποτέλεσµα . Οι λογιστικές εργασίες που γίνονται δεν είναι 

ίδιες για όλες τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Ανάλογα µε τη µορφή κάθε εταιρείας 

και την κατηγορία των βιβλίων που τηρεί γίνονται και ανάλογες εργασίες. Όλες όµως 

οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις πρέπει να προσδιορίσουν το τελικό αποτέλεσµα. Οι 

ανώνυµες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις Α.Ξ.Τ.Ε. τηρούν υποχρεωτικά βιβλία Γ 

κατηγορίας.   

 

Πρέπει σύµφωνα µε το νόµο να κάνει τις εξής εργασίες στο τέλος της χρήσης: 

Α)Γενική απογραφή. 

Β)Ισολογισµός τέλους χρήσης. 

Γ)Προσδιορισµός µικτού αποτελέσµατος και κατάρτιση του λογαριασµού 

αποτελέσµατα χρήσης ώστε να προκύψει το καθαρό αποτέλεσµα περιόδου. 

∆)Κατάρτιση πίνακα διάθεσης αποτελεσµάτων.  

Ε)Οι οικονοµικές καταστάσεις θα πρέπει να ελεγχθούν από ορκωτό ελεγκτή και να 

πιστοποιηθεί ότι είναι αληθής µε ανάλογο έγγραφο(πιστοποιητικό). Οποιαδήποτε 

ξενοδοχειακή εταιρεία τηρεί βιβλία Γ κατηγορίας πρέπει να διεκπεραιώσει τις 

ανωτέρω εργασίες.  

 

Στο τέλος της διαχειριστικής χρήσης, η κάθε ανώνυµη εταιρία θα πρέπει, σύµφωνα 

µε τις σχετικές διατάξεις του Κ.Β.Σ και του Ν.2190 να προσδιορίσει το τελικό 

Αποτέλεσµα της Χρήσης κα να συνταχθεί ο ισολογισµός τέλους χρήσης. Όµως, για 

να προσδιοριστεί το τελικό αποτέλεσµα της χρήσης και να συνταχθεί ο ισολογισµός 

τέλους χρήσης ακολουθείται µια σειρά ενεργειών που συνιστούν την όλη Λογιστική 

εργασία στο τέλος της χρήσης και που αναφέρονται τις γενικές αρχές της Λογιστικής. 

Οι Λογιστικές αυτές ενέργειες και γενικά όλη η Λογιστική εργασία στο τέλος της 

χρήσης πρέπει να γίνει µέσα στα χρονικά όρια που καθορίζονται σαφώς από τις 

σχετικές νοµικές διατάξεις. Οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Β 
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κατηγορίας (βιβλίο εσόδων-εξόδων, βιβλίο παγίων, περιοδικά και συγκεντρωτικά 

ισοζύγια) ανάλογα µε το τζίρο που έχουν κάνουν συγκεκριµένες εργασίες ή όχι. Αν 

δηλαδή ο τζίρος ξεπερνά ένα ορισµένο ποσό πρέπει να συντάξουν ισολογισµό τέλους 

χρήσης. Για τις µικρές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις οι οποίες έχουν µέχρι επτά 

ενοικιαζόµενα δωµάτια ο νόµος ορίζει ότι µπορούν να τηρούν βιβλία Α κατηγορίας 

(βιβλίο αγορών). Όλες πάντως οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις ανεξαρτήτου µορφής 

Πρέπει να προσδιορίσουν το µικτό και το καθαρό αποτέλεσµα εκµετάλλευσης τέλους 

χρήσης. ∆ηλαδή θα πρέπει να τηρούνται οι λογαριασµοί της οµάδας 8 . 

 

1.7.1 Απογραφή Τέλους Χρήσης 

Σύµφωνα µε τον Κ.Β.Σ. κάθε επαγγελµατίας που τηρεί βιβλία Γ' κατηγορίας είναι 

υποχρεωµένος στο τέλος κάθε διαχειριστικής χρήσης να κάνει γενική απογραφή.  Η 

απογραφή καταχωρείται στο Βιβλίο απογραφών και ισολογισµών το οποίο πρέπει να 

είναι θεωρηµένο από την αρµόδια εφορία. Η προθεσµία για τη σύνταξη της 

απογραφής στο τέλος της χρήσης είναι αρχικά δυο µήνες από τη λήξη της 

διαχειριστικής περιόδου, µπορεί όµως να παραταθεί ύστερα από έγκριση του 

οικονοµικού εφόρου, εφόσον υπάρχουν ειδικοί λόγοι. 

• Η αποτίµηση των περιουσιακών στοιχείων των ξενοδοχείων γίνεται µε βάση 

τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2190 και του Κ.Β.Σ. 

• Τα χρεόγραφα και τα αναλώσιµα υλικά αποθήκης (ή εµπορεύµατα), 

αποτιµώνται στη συνολικά χαµηλότερη τιµή µεταξύ τιµής κτήσης και 

τρέχουσας τιµής κατά την ηµέρα που γίνεται η απογραφή. 

• Τα πάγια στοιχεία αποτιµώνται στην τιµή που αποκτήθηκαν ή 

κατασκευάστηκαν, αυξηµένη µε τις δαπάνες βελτίωσης και µειωµένη µε τις 

νόµιµες αποσβέσεις. 

• Οι απαιτήσεις, οι ανεπίδεκτες είσπραξης αποσβένονται εξολοκλήρου, ενώ οι 

επισφαλείς αναγράφονται κατά την πιθανή τους αξία. Για κάθε επισφαλή 

απαίτηση που δεν έχει ακόµη αποσβεστεί εξολοκλήρου αναγράφεται στην 

απογραφή το αρχικό ποσό, το ποσό των αποσβέσεων και το υπόλοιπο 

αναπόσβεστο τµήµα της απαίτησης. Οι οµολογίες που έχει εκδώσει η εταιρεία 

αναγράφονται στο Παθητικό στην τιµή που είναι υποχρεωµένη η εταιρία να 

τις εξοφλήσει. 
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1.7.2 Ο Ισολογισµός Τέλους Χρήσης 

Με τον ισολογισµό τέλους χρήσης (ισολογισµός εταιρικής χρήσης) προσδιορίζεται η 

οικονοµική κατάσταση της εταιρίας στο τέλος της διαχειριστικής περιόδου. Ο 

ισολογισµός δίνει τα απαραίτητα εκείνα στοιχεία που µε την ανάλυση και τη µελέτη 

τους, οι ενδιαφερόµενοι θα οδηγηθούν σε χρήσιµα και απαραίτητα συµπεράσµατα για 

τη µέχρι τώρα πορεία των εργασιών της εταιρίας αλλά και για την µελλοντική της 

πορεία. Ο ισολογισµός καταχωρείται στο ίδιο βιβλίο µε την απογραφή και αµέσως 

µετά την καταχώρηση της απογραφής. Η κατάρτιση του ισολογισµού πρέπει να έχει 

τελειώσει µέσα σε δυο µήνες από την ηµέρα που λήγει η διαχειριστική χρήση. Η 

προθεσµία αυτή µπορεί να παρασταθεί από την αρµόδια εφορία εφ' όσον υπάρχουν 

ειδικοί λόγοι. Τα στοιχεία του ισολογισµού των ξενοδοχείων κατατάσσονται µε 

τέτοιο τρόπο ώστε να µπορεί από τον ισολογισµό να διαπιστώνεται εύκολα και 

σίγουρα  ή αληθινή οικονοµική κατάσταση της εταιρείας. Ο ισολογισµός χωρίζεται 

στο Ενεργητικό και το Παθητικό .  

 

Στο ενεργητικό 

Τα πάγια περιουσιακά στοιχειά τα οποία περιλαµβάνουν τα γήπεδα, οικόπεδα, κτίρια, 

µηχανήµατα, εγκαταστάσεις, µεταφορικά µέσα, εργαλεία, όργανα, έπιπλα και σκεύη, 

άύλα αγαθά και δικαιώµατα, µετοχές, εταιρικές µερίδες, απαιτήσεις µακροπρόθεσµες 

και κάθε άλλο περιουσιακό στοιχείο που έχει πάγιο προορισµό στην εταιρεία. Τα 

κυκλοφοριακά περιουσιακά στοιχεία τα οποία είναι, τα αναλώσιµα υλικά αποθήκης, 

όπως τρόφιµα, ποτά, είδη καθαριότητας, καύσιµες ύλες. εµπορεύµατα, υλικά 

συσκευασίας και κάθε άλλο περιουσιακό στοιχείο ανάλωσης για τις ξενοδοχειακές 

ανώνυµες εταιρίες, πρώτες ύλες, προϊόντα κατεργασµένα, εµπορεύµατα σε τρίτους, 

προϊόντα για τις εµπορικές - βιοµηχανικές ανώνυµες εταιρίες, οι εισπρακτέες αξίες, οι 

βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις, τα γραµµάτια εισπρακτέα, οι µεταβατικοί λογαριασµοί 

ενεργητικού και κάθε άλλο περιουσιακό στοιχειό ταχείας κυκλοφορίας ανήκουν 

επίσης στα κυκλοφοριακά στοιχειά. Τέλος, τα διαθέσιµα περιουσιακά στοιχεία, 

δηλαδή τράπεζες (λογαριασµοί όψεως), ταµείο και κάθε άλλο στοιχείο βέβαιης και 

άµεσης ρευστοποίησης, και το χρεωστικό υπόλοιπο του λογαριασµού Αποτελέσµατα 

Χρήσης των περασµένων χρήσεων και της χρήσης που µόλις έκλεισε, ανήκουν στα 

κυκλοφοριακά περιουσιακά στοιχεία.  
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Στο παθητικό 

Τα ίδιο κεφάλαιο το οποίο διακρίνεται στο µετοχικό κεφάλαιο (αναφέρεται και ο 

αριθµός των µετοχών και η ονοµαστική αξία κάθε µετοχής), αποθεµατικά πιστωτική 

διαφορά από αναπροσαρµογή ισολογισµού και κάθε άλλο στοιχείο που ανήκει στο 

ίδιο κεφάλαιο. Οι προβλέψεις για την υποτίµηση στοιχείων του ενεργητικού (εφόσον 

δεν εµφανίζονται αφαιρετικά από τα στοιχεία στα οποία ανήκουν) και οι προβλέψεις 

για υπερτίµηση στοιχείων παθητικού. Οι υποχρεώσεις, µακροπρόθεσµες (πάνω από 

ένα έτος) και βραχυπρόθεσµες (µέχρι ένα έτος). Όλες οι υποχρεώσεις πρέπει να 

κατατάσσονται κατά είδος. Το αδιάθετο υπόλοιπο των καθαρών κερδών. Οι 

λογαριασµοί τάξης αναγράφονται στο τέλος του ισολογισµού µε ξεχωριστά 

αθροίσµατα.  

 

Ο ισολογισµός τέλους χρήσης και ο λογαριασµός Αποτελέσµατα Χρήσης πρέπει να 

περιλαµβάνουν δυο τουλάχιστον στήλες, στις οποίες αναφέρεται ο ισολογισµός και 

της αµέσως προηγούµενης χρήσης. Προκειµένου για τις αποσβέσεις στοιχείων του 

ενεργητικού ή του παθητικού, αυτές πρέπει να εµφανίζονται αφαιρετικά από τα 

στοιχεία που αφορούν.  

 

Αναφορικά µε την έγκριση και γνωστοποίηση του ισολογισµού τέλους χρήσης 

ισχύουν τα εξής :  

 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ξενοδοχειακής ανώνυµης εταιρείας όπως 

και κάθε ανώνυµης εταιρείας, αφού εγκρίνει τον ισολογισµό, τον 

υποβάλει στη γενική συνέλευση ων µετόχων για έγκριση. Μαζί µε τον 

ισολογισµό, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο υποβάλει στην γενική συνέλευση 

και το λογαριασµό Αποτελέσµατα Χρήσης, µια έκθεση για τον 

ισολογισµό και τα Αποτελέσµατα Χρήσης και τη σχετική έκθεση των 

ελεγκτών. Η Γενική Συνέλευση των µετόχων πρέπει να συνέλθει µέσα σε έξι µήνες 

από τη λήξη της διαχειριστικής χρήσης για την έγκριση του ισολογισµού Είκοσι (20) 

τουλάχιστον µέρες προτού συνεδριάσει η γενική συνέλευση, ο ισολογισµός µαζί µε 

το λογαριασµό Αποτελέσµατα Χρήσης πρέπει να δηµοσιευτεί στην Εφηµερίδα της 

Κυβερνήσεως (∆ελτίο Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), καθώς και σε άλλες δύο ηµερήσιες 

εφηµερίδες. Μέσα στην ίδια µε την παραπάνω προθεσµία, πρέπει να υποβληθούν 

στο υπουργείο Εµπορίου θεωρηµένο αντίγραφο του ισολογισµού, 
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αντίγραφο της έκθεσης των ελεγκτών, αντίτυπα των εφηµερίδων που 

δηµοσιεύθηκε ο ισολογισµός και αντίγραφο της ηµερήσιας διάταξης των 

µετόχων της εταιρείας. 

 

1.7.3 Αποτελέσµατα  Χρήσης 

Ο λογαριασµός Αποτελέσµατα Χρήσης πρέπει να είναι πλήρης, σαφής και να 

εµφανίζει τα πραγµατικά κέρδη και ζηµιές που πραγµατοποίησε η εταιρεία. Στο 

λογαριασµό αυτό εµφανίζεται το µεικτό κέρδος της επιχείρησης το οποίο προκύπτει 

αφού αφαιρεθεί το κόστος παραγωγής. Στη συνέχεια από το µεικτό κέρδος 

αφαιρούνται τα έξοδα διοίκησης, χρηµατοδότησης και διάθεσης των προϊόντων, των 

εµπορευµάτων ή των υπηρεσιών και προσθέτονται τα έσοδα ή κέρδη από συµµετοχές 

της εταιρείας, τα έσοδα ή κέρδη από παρεπόµενες ασχολίες της εταιρείας, οι 

πιστωτικοί τόκοι (τόκοι-έσοδα) και οι έκτακτες ωφέλειες ή τα έκτακτα κέρδη. Τέλος 

αφαιρούνται οι έκτακτες επιβαρύνσεις, οι ζηµίες ή οι προβλέψεις (εφόσον δεν 

βαρύνουν το κόστος των πωλήσεων) και οι φόροι. Σχετικά µε τον τρόπο που πρέπει 

να εµφανίζονται τα ποσά των παραπάνω εσόδων και εξόδων στο λογαριασµό 

Αποτελέσµατα Χρήσης, ο νόµος ορίζει ότι πρέπει να εµφανίζονται  µε συνεχόµενη 

προσθαφαίρεση και επιπλέον ότι η σύνταξη-ανάλυση αυτού του λογαριασµού γίνεται 

σε δυο στήλες όπως και ο ισολογισµός. Στο λογαριασµό Αποτελέσµατα Χρήσης 

συγκεντρώνονται, τα έσοδα και τα έξοδα της επιχείρησης που περιλαµβάνει για τον 

σκοπό αυτό δυο µέρη στη µορφή του. Στο αριστερό µέρος (χρέωση) καταχωρούνται 

τα έξοδα και στο δεξιό (πίστωση) καταχωρούνται τα έσοδα. Παράλληλα ο 

λογαριασµός αυτός συντάσσεται σε δυο στήλες όπως και ο ισολογισµός, δηλαδή µε 

τα στοιχεία της χρήσης που κλείνει και της προηγούµενης χρήσης που ακολουθεί 

απαραίτητα τον ισολογισµό. 

 

1.7.4 Αποθεµατικά Κεφάλαια 

Τα αποθεµατικά κεφάλαια αποτελούν µέρος της εταιρικής Καθαρής Περιουσίας, 

πολλές φορές µεγαλύτερης σηµασίας και άπαυτων του µετοχικού κεφαλαίου της 

ξενοδοχειακής ανώνυµης εταιρείας. Η τυπική διαφορά των αποθεµατικών από το 

µετοχικό κεφάλαιο οφείλεται στο διαφορετικό τρόπο συγκρότησης τους σε νοµικές, 

ιδιωτικοοικονοµικές και φορολογικές απαιτήσεις. Συνήθως τα αποθεµατικά 

σχηµατίζονται από την κράτηση µέρους των καθαρών κερδών της χρήσης, που θα 
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προκύψουν µε την σύνταξη του ισολογισµού. Μπορεί, όµως, να σχηµατιστούν και 

διαφορετικά, όπως για παράδειγµα από τη διαφορά της έκδοσης των µετοχών πάνω 

από το άρτιο ή από την παραγραφή των µερισµάτων. Με τον σχηµατισµό των 

αποθεµατικών κεφαλαίων η ξενοδοχειακή ανώνυµη εταιρεία µπορεί να αποβλέπει 

στην αύξηση της οικονοµικής δυναµικότητας και ανάπτυξης της επιχείρησης, στην 

απόσβεση µελλοντικών ζηµιών διασφαλίζοντας την ακεραιότητα του µετοχικού 

κεφαλαίου και τέλος τα αποθεµατικά µπορεί να προορίζονται για διανοµή στους 

µετόχους κατά τις χρήσεις στις οποίες δεν προέκυψαν επαρκή κέρδη. 

 

Κατηγορίες αποθεµατικών 

Τα αποθεµατικά κεφάλαια, ανάλογα µε τον σκοπό σύστασης τους ή τον τρόπο 

χρησιµοποίησης τους διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες. 

 

Α) Τακτικό αποθεµατικό. Η σύσταση του τακτικού αποθεµατικού είναι 

υποχρεωτική για τις ξενοδοχειακές Α.Ε. όπως και για όλες τις ανώνυµες εταιρείες. Το 

ποσοστό κράτησης για τη δηµιουργία του ανέρχεται στο 5% τουλάχιστον (µπορεί να 

οριστεί και µεγαλύτερο ποσοστό από αυτό) επί των ετήσιων καθαρών κερδών. Η 

κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική στην περίπτωση που το τακτικό 

αποθεµατικό φτάσει το 1/3 τουλάχιστον του µετοχικού κεφαλαίου Το τακτικό 

αποθεµατικό χρησιµοποιείται αποκλειστικά για την εξίσωση του τυχόν (χρεωστικού) 

υπολοίπου του λογαριασµού Ζηµίες χρήσης πριν από κάθε διανοµή µερίσµατος, 

δηλαδή µονό για την κάλυψη ζηµιάς µε την οποία ενδέχεται να κλείσει κάποια 

εταιρική χρήση επιτρέπεται να χρησιµοποιηθεί. Εποµένως δεν επιτρέπεται να 

χρησιµοποιείται για αποσβέσεις ή να διανέµεται στους µετόχους µε την µορφή 

µερισµάτων ή µε τη µορφή απόσβεσης του µετοχικού κεφαλαίου. Με το τακτικό 

αποθεµατικό παρέχεται στους πιστωτές της εταιρείας µια επιπλέον εγγυητή, εκτός 

από αυτήν του µετοχικού κεφαλαίου, αυξάνονται τα µέσα δράσης της επιχείρησης και 

εδραιώνεται η πίστη της απέναντι σε τρίτους και τέλος αυξάνεται ο βαθµός 

ρευστότητας της επιχείρησης µε την τοποθέτηση των αποθεµατικών στα στοιχεία του 

κυκλοφοριακού ενεργητικού. 

 

Β) Έκτακτα αποθεµατικά. Ο σχηµατισµός των έκτακτων αποθεµατικών µπορεί να 

γίνει είτε µε ρητή διάταξη του καταστατικού, είτε µε απόφαση της Γενικής 

Συνέλευσης των µετόχων. Είναι αυτονόητο το γεγονός ότι αν η ειδική αιτία σύστασης 



 Η σύγχρονη ξενοδοχειακή επιχείρηση από την σκοπιά της χρηµατοοικονοµικής και λογιστικής επιστήµης 
                                                                                                                             Πασχαλίδης Αλέξανδρος   
 

 38 

δεν υπήρχε ή από την πραγµατοποίηση απόµεινε υπόλοιπο, η γενική συνέλευση έχει 

κάθε δικαίωµα να τροποποιήσει τη σχετική διάταξη του καταστατικού για τη 

σύσταση των έκτακτων αποθεµατικών ή ακόµη µε απόφαση της να καθορίσει άλλο 

τρόπο διάθεσης τους. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται τα αποθεµατικά για την 

εξαγορά ιδρυτικών τίτλων, για την απόσβεση του µετοχικού κεφαλαίου.  

 

Γ) Αφανή αποθεµατικά. Σε αντίθεση µε τα αποθεµατικά που προαναφέρθηκαν 

(τακτικά, έκτακτα), τα οποία ονοµάζονται και εµφανή ή φανερά και απεικονίζονται 

λογιστικά, υπάρχει και µια άλλη κατηγορία αποθεµατικών, ίσης σπουδαιότητας µε τα 

εµφανή από άποψη οικονοµικής σηµασίας για τις εταιρείες τα οποία απεικονίζονται 

κατά τρόπο ελλιπή ή και καθόλου, για αυτό και ονοµάζονται αφανή αποθεµατικά και 

σχηµατίζονται όταν η καθαρή περιουσία της επιχείρησης εµφανίζεται, µέσω του 

ισολογισµού, µικρότερη από την πραγµατική. Τα αφανή αποθεµατικά σχηµατίζονται, 

κατά κανόνα, κατά τρόπο ακούσιο ή εκούσιο, µε απόσβεση των ενεργητικών 

στοιχείων µεγαλύτερη από την πραγµατική, καθώς επίσης και µε την εκτίµηση σε 

τιµή µικρότερη από την τρέχουσα τιµή κάποιων στοιχείων του ενεργητικού. 

 

1.7.5 ∆ιάθεση Καθαρών Κερδών 

Καθαρό κέρδη της ανώνυµης εταιρείας είναι αυτά που µένουν µετά την αφαίρεση, 

από τα ακαθάριστα κέρδη, κάθε εξόδου, κάθε ζηµιάς, των νοµίµων αποσβέσεων, 

κάθε άλλου εταιρικού βάρους και των φόρων αδιανέµητων κερδών χρήσης. 

Τα καθαρά κέρδη της Α.Ε. διαθέτονται µε την εξής σειρά : 

Α) Αφαιρείται η κράτηση για το τακτικό αποθεµατικό. 

Β) Κρατείται το ποσό που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου µερίσµατος που 

είναι ποσό ίσο τουλάχιστον προς το 6% του εταιρικού κεφαλαίου που έχει 

καταβληθεί. 

Γ) Η διάθεση του υπολοίπου γίνεται όπως ορίζει το καταστατικό. 

 

Σχετικά µε την κράτηση για τον σχηµατισµό του τακτικού αποθεµατικού, η εταιρεία 

είναι υποχρεωµένη να κρατήσει το 5% τουλάχιστον από τα καθαρά κέρδη της χρήσης 

για τον σχηµατισµό του τακτικού αποθεµατικού. Η υποχρέωση αυτή παύει να 

υπάρχει όταν το τακτικό αποθεµατικό φτάσει τουλάχιστον το 1/3 του µετοχικού 

κεφαλαίου. Ο προορισµός του τακτικού αποθεµατικού  είναι συγκεκριµένος, δηλαδή 
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αυτό χρησιµοποιείται για την εξίσωση πριν γίνει οποιαδήποτε διανοµή µερίσµατος 

της ζηµιάς που τυχόν θα υπάρχει, όπως προαναφέρθηκε. Τα καθαρά κέρδη της 

επιχείρησης διατίθενται σε τακτικό αποθεµατικό, σε έκτακτο αποθεµατικό,  σε 

µερίσµατα πληρωτέα και σε αµοιβές ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Για το τακτικό 

αποθεµατικό κρατείται τουλάχιστον το 5% των καθαρών ετήσιων κερδών ενώ για το 

έκτακτο αποθεµατικό το ποσό προβλέπεται από το καταστατικό ή τις γενικές 

συνελεύσεις της Α.Ε. Τα µερίσµατα πληρωτέα διακρίνονται, σε πρώτο µέρισµα που 

είναι ίσο µε το 6% του µετοχικού κεφαλαίου και σχηµατίζεται µε τη δηµιουργία 

τακτικού αποθεµατικού και σε δεύτερο µέρισµα που είναι απεριόριστο. Τέλος οι 

αµοιβές του ∆ιοικητικού Συµβουλίου (∆ιοικητικού Συµβουλίου και προσωπικού για 

τις επιπλέον υπηρεσίες που προσφέρουν ως στελέχη, όπως για παράδειγµα 

διευθυντές, προϊστάµενοι τµηµάτων, λογιστηρίου, διαχείρισης της εταιρείας). Το 

ποσό ή ποσοστό των αµοιβών αποφασίζετε από τη Γενική Συνέλευση των µετόχων ή 

προβλέπεται από το καταστατικό. Στη συνέχεια πρέπει να συνταχθεί ένας πίνακας 

που να δείχνει τη διάθεση των κερδών. Στη συνέχεια, µε βάση τα στοιχεία του πίνακα 

διάθεσης των κερδών της χρήσης, χρεώνεται ο λογαριασµός Αποτελέσµατα Χρήσης 

και πιστώνεται ο λογαριασµός Αποτελέσµατα προς ∆ιάθεση. Ο λογαριασµός 

Αποτελέσµατα προς ∆ιάθεση προβλέπεται στο Γενικό Λογιστικό Σχέδιο στην οµάδα 

8. 

 

1.7.6 Προσδιορισµός Μεικτού Αποτελέσµατος από Πωλήσεις και 

Παροχή Υπηρεσιών 

Προσδιορίζουµε το κόστος πωληθέντων σε συνδυασµό µε τα έξοδα που εντάσσονται 

στο λογαριασµό 62 Παροχές τρίτων, και στο λογαριασµό 60 Αµοιβές και έξοδα 

προσωπικού και τις αποσβέσεις παγίων ενσωµατωµένων στο λειτουργικό κόστος 

(Λογαριασµός 66). Ο προσδιορισµός του µικτού αποτελέσµατος γίνεται στο 

λογαριασµό 80 Γενική εκµετάλλευση. 

• Στη χρέωση του δευτεροβάθµιου λογαριασµού 80.00 Λογαριασµός Γενικής 

εκµετάλλευσης µεταφέρουµε τις αγορές χρήσης εµπορευµάτων, αναλώσιµων 

υλικών  της οµάδας 2, τα έξοδα που προκύπτουν από παροχές τρίτων (οµάδα 

62), τις αµοιβές και τα έξοδα προσωπικού (οµάδα 60) και τις αποσβέσεις 

παγίων ενσωµατωµένες στο λειτουργικό κόστος (οµάδα 66). 
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• Στη πίστωση του λογαριασµού µεταφέρεται το τελικό απόθεµα στοιχείων της 

οµάδας 2 (αν υπάρχει) και τα έσοδα που ανήκουν στους λογαριασµούς 70 

Πωλήσεις εµπορευµάτων και 73 Πωλήσεις-Έσοδα από παροχή υπηρεσιών. 

Μετά τον προσδιορισµό του µικτού αποτελέσµατος, το αποτέλεσµα θετικό ή 

αρνητικό (κέρδος ή ζηµιά) µεταφέρεται στο λογαριασµό 80.01 Μικτά 

αποτελέσµατα (κέρδη ή ζηµιές) εκµετάλλευσης. Στη συνέχεια µεταφέρεται 

στο λογαριασµό 86 00 αποτελέσµατα εκµετάλλευσης. 

 

1.7.7 Λογιστικός Προσδιορισµός του Καθαρού Αποτελέσµατος 

Εκµετάλλευσης 

Ο προσδιορισµός του Καθαρού Αποτελέσµατος Χρήσης γίνεται στο λογαριασµό 86 

Αποτελέσµατα Χρήσεως. Στο λογαριασµό αυτό και στους δευτεροβάθµιους του 

µεταφέρονται τα εξής: 

 

Το µικτό αποτέλεσµα που έχει προσδιοριστεί στο λογαριασµό 80.01 Μικτά 

αποτελέσµατα εκµετάλλευσης. Χρεώνεται ο λογαριασµός 86.00 όταν το µικτό 

αποτέλεσµα είναι ζηµιά. Πιστώνεται όταν το µικτό αποτέλεσµα είναι κέρδος. Οι 

λογαριασµοί που δεν προσδιορίζουν το µικτό αποτέλεσµα οι οποίοι είναι οι εξής: 

• Ο λογαριασµός 61 Αµοιβές και έξοδα τρίτων και ο λογαριασµός 63 διάφοροι 

φόροι-τέλη, οι οποίοι προσδιορίζουν τα έξοδα λειτουργίας και διάθεσης. 

• Ο λογαριασµός 64 ∆ιάφορα έξοδα ο οποίος προσδιορίζει τα έξοδα διοικητικής 

λειτουργίας. 

• Ο λογαριασµός 65 Τόκοι και συναφή έξοδα ο οποίος προσδιορίζει τα 

χρηµατοοικονοµικά έξοδα. 

 

Οι λογαριασµοί αυτοί µεταφέρονται πρώτα στην Γενική Εκµετάλλευση και 

συγκεκριµένα στο δευτεροβάθµιο λογαριασµό 80 02 Έξοδα µη προσδιοριστικά των 

µικτών αποτελεσµάτων όπου µηδενίζουν και από εκεί µεταφέρονται στον 86 

Αποτελέσµατα Χρήσεως και στο δευτεροβάθµιο του 86.00 Αποτελέσµατα 

Εκµετάλλευσης. Επίσης ο λογαριασµός χρεώνεται µε τις µη ενσωµατωµένες στο 

λειτουργικό κόστος αποσβέσεις. Τέλος ο λογαριασµός πιστώνεται µε τις τυχόν 

επιχορηγήσεις που έχει λάβει η επιχείρηση µέσα στη χρήση. 
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Στη συνέχεια παρατίθεται ένα αναλυτικό υπόδειγµα Καταστάσεως Αποτελεσµάτων 

Χρήσεως. 

 
Κατάσταση Λογαριασµού Αποτελέσµατα Χρήσεως 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 

Κύκλος εργασιών (πωλήσεις υπηρεσιών) 
-  Κόστος πωλήσεων 
= Μικτά αποτελέσµατα εκµετάλλευσης 
+ Άλλα έσοδα εκµετάλλευσης 
Σύνολο  

 
ΜΕΙΟΝ: 
 
1)Έξοδα διοικητικής λειτουργίας  
2)Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως  
 
Μερικά αποτελέσµατα εκµετάλλευσης 
 
ΠΛΕΟΝ: 
 
1)Έσοδα χρεογράφων  
2)Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 

Μείον: 
 
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 

Ολικά αποτελέσµατα εκµετάλλευσης 

ΜΕΙΟΝ:ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 
1)Έκτακτα και ανόργανα έσοδα  
2)Έκτακτα κέρδη 
 
ΜΕΙΟΝ: 
 
1)Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 
2)Έκτακτες ζηµιές 
3)Έξοδα προηγούµενων χρήσεων 
 
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσµατα 
 
ΜΕΙΟΝ: 
 
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων  
Μείον: Οι από αυτές ενσωµατωµένες στο λειτουργικό κόστος 

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 
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1.7.8 Λογιστική ∆ιαδικασία Μεταφοράς του Καθαρού 

Αποτελέσµατος στον Ισολογισµό της Επόµενης Χρήσης 

Αφού προσδιοριστεί το Καθαρό Αποτέλεσµα Χρήσης (κέρδος ή ζηµιά) µεταφέρεται 

στον λογαριασµό 88 Αποτελέσµατα προς ∆ιάθεση και στον δευτεροβάθµιο του 88.00 

Καθαρά Κέρδη Χρήσης ή στον 88.01 Ζηµιές Χρήσης. 

Στη συνέχεια µεταφέρεται το αποτέλεσµα στον δευτεροβάθµιο λογαριασµό 88.99 

Κέρδη προς ∆ιάθεση ή στον λογαριασµό 88.98 Ζηµιές εις Νέον και κλείνει ο 

λογαριασµός 88.00 ή 88.01. 

 

Τέλος µεταφέρεται το ποσό στο λογαριασµό 42 Αποτελέσµατα σε Νέο και στον 

δευτεροβάθµιο 42.00 Υπόλοιπο Κερδών εις Νέο ή στον λογαριασµό 42 01 Υπόλοιπο 

Ζηµιών εις Νέο και κλείνει ο λογαριασµός 88 και ο δευτεροβάθµιος του.  

 

Ο λογαριασµός 42 Αποτελέσµατα εις Νέο εµφανίζεται στον ισολογισµό της επόµενης 

χρήσης ως εξής: 

• Αν το αποτέλεσµα ήταν ζηµιά τότε εµφανίζεται ο λογαριασµός 42.01 

Υπόλοιπο Ζηµιών σε Νέο. 

• Αν το αποτέλεσµα είναι ζηµιά τότε εµφανίζεται ο λογαριασµός 42.00 

Υπόλοιπο Κερδών εις  Νέο.  

• Αν οι εταίροι δεν µοιρασθούν τα κέρδη τότε αυξάνεται το κεφάλαιο κατά το 

αντίστοιχο ποσό.  

• Αν µοιρασθούν τα κέρδη αυξάνεται ο λογαριασµός πιστωτές διάφοροι µε το 

αντίστοιχο ποσό. 

1.8 Τήρηση Λογαριασµών Πελατών (Main-Courante) 

Η τήρηση λογαριασµών πελατών ανήκει στον τοµέα υπνοδωµατίων και 

συγκεκριµένα στο τµήµα της υποδοχής. Η τήρηση λογαριασµών πελατών κατά 

κανόνα δεν αποτελεί ξεχωριστό τµήµα του ξενοδοχείου, αλλά είναι µια από τις 

λειτουργίες του τµήµατος υποδοχής και µόνο στα µεγάλα ξενοδοχεία είναι 

στελεχωµένη µε προσωπικό που ασχολούνται αποκλειστικά µε το αντικείµενο αυτό. 

Στα µικρά και µεσαία ξενοδοχεία οι ρεσεψιόνίστ εκτελούν σχεδόν όλες τις 

λειτουργίες της υποδοχή (κρατήσεις. αφίξεις, τήρηση λογαριασµών, ταµείο, 
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τηλεφωνικό κέντρο) µόνοι τους. Η Main-Courante όταν λειτουργεί αυτόνοµα ανήκει 

στις υπηρεσίες έµµεσης εξυπηρέτησης πελατών, διότι βρίσκεται στο πίσω γραφείο 

και το προσωπικό της συνήθως δεν έρχεται σε απευθείας επαφή µε τους πελάτες. 

 

Οι συγκεκριµένες λειτουργίες και οι στόχοι του τµήµατος τήρησης Λογαριασµών 

πελατών είναι: 

•   ∆ηµιουργία και διατήρηση σωστών αρχείων λογαριασµών για τους πελάτες ή 

µη πελάτες του ξενοδοχείου. 

•   Καταχώριση των οικονοµικών συναλλαγών, κατά τη διάρκεια παραµονής των 

πελατών. 

•   ∆ιασφάλιση εσωτερικού ελέγχου στις χρεωστικές και µετρητοίς 

καταχωρίσεις. 

• Τακτοποίηση των οφειλών για τα αγαθά και τις υπηρεσίες που 

παρασχέθηκαν. 

• ∆ηµιουργία αναφορών µε χρήσιµα οικονοµικά και στατιστικά στοιχεία τα 

οποία βοηθούν τη ∆ιεύθυνση στην αποτίµηση της λειτουργικότητας του 

ξενοδοχείου. 

 

Οι οικονοµικές συναλλαγές που πραγµατοποιούν οι πελάτες πριν από την άφιξη και 

κατά τη διάρκεια της διαµονής τους στο ξενοδοχείο, καθορίζουν τη ροή των 

λειτουργιών της επιχείρησης. Κατά κανόνα, οι λειτουργίες της επιχείρησης µπορούν 

να χωριστούν σε έναν κύκλο πελάτη αποτελούµενο από τέσσερα στάδια. Τα στάδια 

αυτά είναι: κράτηση, άφιξη, διαµονή και αναχώρηση. 

 

Όλες οι λειτουργίες και εργασίες της Main-Courante συνδέονται πρωταρχικά µε τις 

ορθές καταχωρίσεις στους λογαριασµούς των πελατών, των πρακτορείων και άλλων 

µη πελατών οι οποίοι χρησιµοποιούν τις υπηρεσίες και τα τµήµατα του ξενοδοχείου. 

 

Ένα λειτουργικό και αποτελεσµατικό σύστηµα τήρησης λογαριασµών πελατών 

πρέπει να αποτελείται από εργασίες που εκτελούνται σωστά κατά τη διάρκεια κάθε 

σταδίου του κύκλου του πελάτη. Κατά το στάδιο της κράτησης, η Main-Courante  

καταχωρεί προκαταβολές και εκδίδει τα σχετικά παραστατικά. Όταν ο πελάτης 

αφικνείται, η Main-Courante επαληθεύει την τιµή δωµατίου και συµφωνηθέντων, 
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καθώς και τον τρόπο πληρωµής του. Κατά τη διαµονή των πελατών, η τήρηση 

λογαριασµών πελατών καταχωρεί όλες τις οικονοµικές συναλλαγές τους µε το 

κατάλυµα. Τέλος, η Main-Courante εξασφαλίζει την εξόφληση για τα αγαθά και τις 

υπηρεσίες που παρασχέθηκαν, την ώρα της αναχώρησης πελατών. Οι βασικές 

διαδικασίες της τήρησης λογαριασµών πελατών είναι οι εξής: 

• Κατά την άφιξη του πελάτη στο ξενοδοχείο ο υπάλληλος της υποδοχής 

συµπληρώνει την κάρτα άφιξης  η οποία περιλαµβάνει τα στοιχεία του 

πελάτη, καθώς και τις πληροφορίες σχετικά µε τη χρέωση του δωµατίου του, 

τον τρόπο πληρωµής. 

• Με βάση τις κάρτες άφιξης, ο Main-Courantier κάνει άνοιγµα λογαριασµών 

για όλους τους αφιχθέντες πελάτες και χρεώνει την τιµή δωµατίου και τα 

συµφωνηθέντα πρωινά και γεύµατα (αν υπάρχουν). 

• Οι πελάτες κατά τη διάρκεια της παραµονής τους συνήθως πραγµατοποιούν 

καταναλώσεις στα διάφορα τµήµατα του καταλύµατος (εστιατόριο, µπαρ, 

τηλέφωνο). Για τις καταναλώσεις αυτές τα τµήµατα εκδίδουν παραστατικά 

(αποδείξεις), τα οποία στη συνέχεια παραδίνουν στη Main-Courante. Επίσης 

παραδίνουν τη χαρτοταινία της ταµειακής µηχανής ή τις συγκεντρωτικές τους 

καταστάσεις. 

• Ο Main-Courantier καταχωρεί στους λογαριασµούς των πελατών τα ποσά των 

παραστατικών, καθώς και τις τυχόν πιστώσεις της ηµέρας (εκπτώσεις, 

διορθώσεις, πληρωµές έναντι λογαριασµού). 

• Στη συνέχεια πραγµατοποιεί το τέλος ηµέρας και το κλείσιµο του ισοζυγίου 

Main-Courante και εκδίδει αναφορές µε οικονοµικά και στατιστικά στοιχεία 

χρήσιµα για τη ∆ιεύθυνση του ξενοδοχείου. 

• Με βάση τα αποτελέσµατα του ηµερήσιου ισοζυγίου Main-Courante  το 

λογιστήριο κάνει τις ανάλογες ηµερολογιακές εγγραφές στα βιβλία της 

επιχείρησης (ηµερολόγιο, γενικό καθολικό, αναλυτικά καθολικά ). 

 

Το νυχτερινό κλείσιµο επαληθεύει τις καταχωρηµένες εγγραφές στους λογαριασµούς 

των πελατών και µη πελατών, ισοσκελίζει όλους τους λογαριασµούς της Main-

Courante, επιλύει τυχόν ασυµφωνίες της κατάστασης δωµατίων, ελέγχει τα πιστωτικά 

όρια των πελατών και εκδίδει διάφορες αναφορές. Ο κύριος σκοπός του νυχτερινού 

κλεισίµατος, πάντως, είναι ο έλεγχος της ορθότητας των λογαριασµών πελατών και 
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µη πελατών έναντι των αναφορών των σηµείων πώλησης και επίσης ο υπολογισµός 

των ηµερήσιων εσόδων του καταλύµατος κατά τµήµα και συνολικά. Ο νυχτερινός 

Main-Courantier µετά την εκτέλεση του κλεισίµατος συγκεντρώνει και υποβάλλει τα 

οικονοµικά αποτελέσµατα κάθε µέρας στον προϊστάµενο της υποδοχής. 

 

Οι τεχνικές που εξασφαλίζουν την ορθότητα και την ακρίβεια των καταχωρίσεων 

περιλαµβάνουν αντιπαραβολή των αποδείξεων των τµηµάτων µε τις καταχωρίσεις 

της Main-Courante στους λογαριασµούς των πελατών, έλεγχο των εγγραφών χρέωσης 

της τιµής δωµατίου στους λογαριασµούς µε το ποσό του Room Rate στις Registration 

Cards, στο Room Rack και στο Βιβλίο Πόρτας, έλεγχο των µετρητών µε τη βοήθεια 

της ταµειακής κατάστασης και της µπάνκας του ταµία και διαχωρισµό της εκτέλεσης 

διάφορων εργασιών, έτσι ώστε κανένας υπάλληλος να µην είναι ολοκληρωτικά 

υπεύθυνος για όλες τις φάσεις µιας καταχώρισης. 

 

Η διαδικασία του νυχτερινού κλεισίµατος περιλαµβάνει ολοκλήρωση εκκρεµών 

εγγραφών, διευθέτηση ασυµφωνιών της κατάστασης δωµατίων, συµφωνία των ποσών 

όλων των τµηµάτων, επαλήθευση των τιµών δωµατίων, επαλήθευση των κρατήσεων 

που δεν εµφανίστηκαν, καταχώριση των τιµών δωµατίων (και των συµφωνηθέντων), 

καταχώριση των Passants, κλείσιµο και συµφωνία της Main-Courante, καταχώριση των 

χρεωστών και των προκαταβολών, προετοιµασία και έκδοση αναφορών, ενηµέρωση ή 

έκδοση των υποχρεωτικών βιβλίων (Β.Κ.Π. πόρτας, ∆ελτία Αστυνοµίας, Β.Κ.Π. 

αστυνοµίας), κλείσιµο της Μ/C, αντιγραφή των αρχείων  σε δισκέτες (στο πλήρως 

αυτοµατοποιηµένο σύστηµα) και παράδοση του ταµείου. 

 

Το πρώτο βήµα του νυχτερινού κλεισίµατος είναι η ολοκλήρωση όλων των εκκρεµών 

εγγραφών στους λογαριασµούς των πελατών. Αυτό µπορεί να επιτευχθεί µε την έκδοση 

των συνολικών καταχωρίσεων των τµηµάτων και τη σύγκριση τους µε τα αντίστοιχα 

σύνολα που εκδίδονται από το πρόγραµµα της τήρησης λογαριασµών πελατών του 

Η/Υ (ή τα σύνολα του χειρόγραφου ισοζυγίου Μ/C). 

 

Πριν από το τέλος ηµέρας, ο νυχτερινός Main-Courantier  διευθετεί τις ασυµφωνίες 

µεταξύ της ηµερήσιας αναφοράς του τµήµατος ορόφων και της κατάστασης 

δωµατίων, όπως εµφανίζεται στο Room Rack της υποδοχής και στους λογαριασµούς 

των πελατών. Στα πλήρως αυτοµατοποιηµένα ξενοδοχεία, ο νυχτερινός υπάλληλος 
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συγκρίνει την ηµερήσια αναφορά της προϊσταµένης ορόφων µε την αναφορά της 

κατάστασης δωµατίων που εκδίδεται από το πρόγραµµα του Η/Υ και τις κάρτες 

άφιξης των διαµενόντων πελατών, οι οποίες φυλάσσονται στην καρτελοθήκη. 

 

Ο νυχτερινός Main-Courantier συµφωνεί όλα τα τµήµατα, χρησιµοποιώντας τα 

παραστατικά τα οποία έχουν εκδοθεί σε αντιπαραβολή µε τις καταχωρίσεις των 

παραστατικών σε όλους τους λογαριασµούς της Main-Courante. Τα παραστατικά και οι 

συγκεντρωτικές καταστάσεις των σηµείων πώλησης ελέγχονται και συγκρίνονται µε τα 

σύνολα των τµηµάτων του ισοζυγίου της Μ/C. Ακόµη και τα πλήρως 

αυτοµατοποιηµένα ξενοδοχεία στηρίζονται στα παραστατικά των σηµείων πώλησης 

για να επιλύσουν ασυµφωνίες σε περίπτωση που παρουσιαστούν. 

 

Για τον έλεγχο της ορθότητας της τιµής δωµατίου που καταχωρήθηκε στους 

λογαριασµούς πελατών, ο νυχτερινός Main-Courantier συµπληρώνει την αναφορά 

απόκλισης των τιµών δωµατίων η οποία παρέχει ένα µέσο ελέγχου και ανάλυσης των 

εσόδων δωµατίων, δεδοµένου ότι δείχνει την τιµή πόρτας (Room Rate) για κάθε 

δωµάτιο και την πραγµατική τιµή στην οποία νοικιάστηκε το δωµάτιο. 

 

Ο Night Auditor είναι, επίσης υπεύθυνος για τον έλεγχο του πλάνου ή Rack των 

κρατήσεων και την καταχώριση χρεώσεων στους λογαριασµούς πελατών που είχαν 

καταβάλει προκαταβολή αλλά δεν εµφανίστηκαν. 

 

Η καταχώρηση των τιµών δωµατίων (και των συµφωνηθέντων) σε όλους τους 

λογαριασµούς των παραµενόντων πελατών συνήθως ξεκινάει µετά τις 6.00 το 

απόγευµα και ολοκληρώνεται µόλις αφιχθούν όλοι οι αναµενόµενοι πελάτες, λίγο 

πριν από το κλείσιµο ηµέρας. Η δυνατότητα της αυτόµατης και ταχύτατης χρέωσης 

των συµφωνηθέντων είναι σίγουρα ένα από τα σηµαντικότερα πλεονεκτήµατα των 

ηλεκτρονικών υπολογιστών και των ηλεκτρονικών µηχανών Μ/C έναντι του 

χειρόγραφου συστήµατος και των ηλεκτροµηχανικών Μ/C. 

 

Passants είναι οι εισπράξεις µε µετρητά ή πιστωτικές κάρτες των τµηµάτων του 

ξενοδοχείου. Στο ισοζύγιο Μ/C οι Passants καταχωρούνται µετά τους λογαριασµούς 

των πελατών (διαµενόντων και αφιχθέντων). 
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Το κλείσιµο της  Main-Courante περιλαµβάνει την άθροιση και τον υπολογισµό των 

συνόλων όλων των στηλών, δηλαδή των δωµατίων, των ατόµων, των τµηµάτων, καθώς 

και των αποτελεσµατικών στηλών του ισοζυγίου. Για τη συµφωνία της Main-Courantier  

ισχύει ότι το σύνολο των διαφόρων χρεώσεων πρέπει να ισούται µε το ολικό ηµέρας, το 

ολικό ηµέρας συν το υπόλοιπο προηγουµένης πρέπει να είναι ίσο µε το γενικό σύνολο 

και το γενικό σύνολο µείον τις πιστώσεις να ισούται µε το υπόλοιπο σε µεταφορά. 

 

Οι χρεώστες εµφανίζονται στο χειρόγραφο ισοζύγιο Μ/C συγκεντρωτικά σε µια 

σειρά και παράλληλα τηρούνται καρτέλες για καθένα χρεώστη χωριστά. Στο 

αυτοµατοποιηµένο σύστηµα για κάθε πρακτορείο ή εταιρία που δηλώνεται στο 

πρόγραµµα δηµιουργείται αυτόµατα η αντίστοιχη καρτέλα χρεώστη. 

 

Οι προκαταβολές που καταβάλλονται στο ταµείο της υποδοχής για κράτηση 

δωµατίου, καταχωρούνται στο χειρόγραφο ισοζύγιο Μ/C συγκεντρωτικά στη στήλη 

εισπράξεις (ταµείο) ή στη στήλη χρεώστες, αν η καταβολή πραγµατοποιείται µε 

πιστωτική κάρτα. Επειδή το ποσό της προκαταβολής είναι πιστωτικό, µειώνει το 

σύνολο σε µεταφορά του ισοζυγίου. 

 

Ο νυχτερινός Main-Courantier ετοιµάζει συνήθως διάφορες αναφορές, στατιστικές, 

διαγράµµατα και πίνακες που δείχνουν την κατάσταση των λειτουργιών και 

δραστηριοτήτων του ξενοδοχείου και αποτελούν ένα πολύτιµο βοήθηµα για τη 

∆ιεύθυνση. 

 

Η έκδοση των υποχρεωτικών βιβλίων του καταλύµατος περιλαµβάνει το Βιβλίο 

Κίνησης Πελατών Πόρτας (χειρόγραφα ή από τον Η/Υ), τα ∆ελτία Αστυνοµίας και 

το Βιβλίο Αστυνοµίας. 

 

Τέλος το κλείσιµο της Main-Courante αφορά τον υπολογισµό και την επαλήθευση 

των τελικών αποτελεσµάτων µετά την καταχώριση των χρεωστών και των 

προκαταβολών. Μετά το τέλος ηµέρας, µαζί µε το ισοζύγιο Μ/C και όλα τα 

παραστατικά στοιχεία ο νυχτερινός Main-Courantier παραδίνει στο λογιστήριο της 

επιχείρησης την ταµειακή κατάσταση και το φάκελο του ταµείου µε τις εισπράξεις 

της ηµέρας. Στο σηµείο αυτό έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία του νυχτερινού 
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κλεισίµατος και ο υπάλληλος της Μ/C είναι έτοιµος να ξεκινήσει τη νέα 

ξενοδοχειακή µέρα. 

 

1.9 Προβλήµατα της Ξενοδοχειακής Λογιστικής 

 Η παράλληλη λειτουργία πολλών κλάδων εκµετάλλευσης δηµιουργεί πρόβληµα στον 

διαχωρισµό των εσόδων και εξόδων ανά κλάδο. Ο λογιστής πρέπει να διαχωρίσει το 

έσοδο ενοικίασης του δωµατίου από το έσοδο του εστιατορίου. Ο σωστός µερισµός 

των εξόδων κατά κλάδο προϋποθέτει από τον λογιστή την γνώση της δοµής της 

λειτουργίας της επιχείρησης και γίνεται βάσει υπολογισµών, ποσοστών ή αναλογιών, 

π.χ. για την µισθοδοσία του προσωπικού που παρέχει τις υπηρεσίες του µόνο σε ένα 

τµήµα, δεν υπάρχει πρόβληµα. Για τα άτοµα όµως του λογιστηρίου ή τους 

συντηρητές που εργάζονται για όλα τα τµήµατα του ξενοδοχείου, πρέπει να µεριστεί 

το έξοδο της µισθοδοσίας τους σε όλους τους κλάδους του ξενοδοχείου. Ο λογιστής 

πρέπει να προσδιορίσει τον τρόπο µερισµού. Η συνεργασία των κλάδων 

εκµετάλλευσης µεταξύ τους σηµαίνει και συνεχή διακίνηση των διαφόρων υλικών 

αγαθών από το ένα τµήµα στο άλλο. Αυτό αντιµετωπίζεται µε σωστό σχεδιασµό και 

οργάνωση των εσωτερικών εντύπων της επιχείρησης. 

 

Από την άλλη, επιβάλλεται η ταχύτατη και σωστή καταχώρηση των οικονοµικών 

πράξεων και καταναλώσεων στον λογαριασµό του πελάτη, ώστε σε περίπτωση 

άµεσης αναχώρησης του να µη διαφύγει κάποιο ποσό και να εισπραχθεί το 

πραγµατικό χρεωστικό υπόλοιπο του. Στα ξενοδοχεία την πρωτοβουλία εξοφλήσεως 

του λογαριασµού την έχει ο πελάτης, σε αντίθεση µε τις άλλες επιχειρήσεις. Εάν π.χ. 

ο πελάτης πάρει το πρωινό του, αναχωρήσει αµέσως και δεν έχει ενηµερωθεί ο 

λογαριασµός του, θα υπάρχουν διαφυγόντα έσοδα.  

 

Επιπλέον, η ξενοδοχειακή επιχείρηση είναι εντάσεως παγίων στοιχείων. Συνεπώς οι 

αποσβέσεις είναι υψηλές και πρέπει να µεριστούν σωστά στους επί µέρους κλάδους 

εκµετάλλευσης, π.χ. οι αποσβέσεις κτιρίων ανάλογα µε τα τετραγωνικά µέτρα που 

καταλαµβάνει κάθε εκµετάλλευση. 
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Ακόµη, η κοστολόγηση προσφερόµενων υπηρεσιών και υλικών αγαθών παρουσιάζει 

πολύ µεγάλες δυσχέρειες. Η αντιµετώπιση της είναι δυνατή µόνο σε µεγάλες 

ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, όπου τηρείται πλήρης αναλυτική λογιστική και 

στατιστική παρακολούθηση. Συνήθως η κοστολόγηση γίνεται µε εµπειρικό 

εξωλογιστικό τρόπο. π.χ. η τιµή στην οποία θα ενοικιάζεται κάθε δωµάτιο στον 

πελάτη, πρέπει να . τέτοια που να καλύπτει όλο το κόστος και να επιφέρει και κάποιο 

κέρδος. Η τελική τιµή προσφοράς θα προσδιορισθεί από τα περιθώρια κέρδους που 

επιτρέπει ο νόµος, ανάλογα µε την κατηγορία που εντάσσεται το ξενοδοχείο, αλλά 

και λαµβάνοντας υπόψη τις συνθήκες ανταγωνισµού στον κλάδο. 

 

Τέλος, πολλές φορές διαπιστώνεται κλιµάκωση τιµών ίδιου προϊόντος. Ο πελάτης 

πάντοτε συµπεριφέρεται υπό το νόµο της σχέσης αναλογία αξίας και τιµής (Value for 

Money). Η τιµή ενός προϊόντος διαφοροποιείται ανάλογα µε τις απαιτήσεις του 

πελάτη. Οι απαιτήσεις του πελάτη είναι γεύση, παρουσίαση, εξυπηρέτηση, 

ατµόσφαιρα, περιβάλλον. Το πρόβληµα του λογιστηρίου είναι ο προσδιορισµός 

διαφορετικών τιµών στο ίδιο προϊόν σε σχέση µε την επί µέρους εκµετάλλευση του 

ξενοδοχείου που θα γίνει η κατανάλωση. 
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Κεφάλαιο 2. Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας 

2.1 Εισαγωγή 

Η διπλωµατική εργασία βασίζεται σε µεγάλο βαθµό σε επισκόπηση ερευνών που 

διεξήχθησαν µετά το 2000. Η έρευνα όπως θα αναλυθεί λεπτοµερώς στη συνέχεια, 

στηρίχθηκε αφενός σε δεδοµένα που προέρχονται από αναφορές µάνατζερ των 

ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, αφετέρου σε δεδοµένα που δηµιουργήθηκαν από  

µελέτες περιπτώσεων ξενοδοχείων, σε διάφορες χώρες του κόσµου, άλλες 

ανεπτυγµένες και άλλες αναπτυσσόµενες.   

 

2.2 Επισκόπηση Ερευνών 

Οι Karagiorgos et al. (2008) στην έρευνα τους, υποστήριξαν το πόσο σηµαντική είναι 

η λογιστική στον τουριστικό κλάδο και ιδιαίτερα στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. 

Επισηµαίνουν την αναγκαιότητα της ξενοδοχειακής επιχείρησης να αποκτήσει 

συγκριτικό πλεονέκτηµα µέσω χρησιµοποίησης καταλληλότερου µοντέλου 

διοικητικής λογιστικής έναντι των ανταγωνιστών της. Ένα καλύτερο µοντέλο 

διοικητικής λογιστικής ανάλογα µε την ιδιοµορφία της επιχείρησης κάνει ευκολότερο 

και το έργο του µάνατζερ για λήψη σηµαντικών αποφάσεων. Η λογιστική, σαν 

λειτουργία συνεπάγεται κάποιες βασικές διαδικασίες, όπως η εξακρίβωση των 

δραστηριοτήτων που επιφέρουν κέρδος, η οικονοµική µέτρηση των συγκεκριµένων 

δραστηριοτήτων, και ο έλεγχος αν είναι αξιόπιστα τα συγκεκριµένα οικονοµικά 

στοιχεία. Ακόµη µέσω του ελέγχου είναι δυνατό να αποφευχθεί το να βγούνε έξω από 

την επιχείρηση απόρρητα στοιχεία. Επιπλέον αναφέρουν ότι µέσα σε µια 

ξενοδοχειακή µονάδα τα κυριότερα κέντρα εκµετάλλευσης και ουσιαστικά και 

κέντρα κόστους, είναι τα δωµάτια, το µπαρ, το εστιατόριο, ο µπουφές. Όλα τα 

παραπάνω πρέπει να αξιολογούνται από τις διευθύνσεις των ξενοδοχείων για να 

διαπιστώνεται αν η διαχείριση που κάνουν είναι προς την σωστή κατεύθυνση.  

 

Στη συνέχεια, οι Hwang et al. (2008) ερεύνησαν µια συνηθισµένη τακτική που 

εφαρµόζουν οι µάνατζερ των ξενοδοχείων έτσι ώστε να έχουν πληρότητα 100% και 

να µειώνονται οι ζηµιές. Η µέθοδος που ακολουθούν είναι να κάνουν περισσότερες 

κρατήσεις από όσα δωµάτια έχουν. Αν έχουν π.χ. 100 δωµάτια, γίνονται 120 

κρατήσεις. Αυτό συµβαίνει διότι οι µάνατζερ γνωρίζουν βάσει στατιστικών ότι θα 

υπάρξουν κάποιες ακυρώσεις,  στη συγκεκριµένη περίπτωση 20 ακυρώσεις και το 
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ξενοδοχείο θα έχει πληρότητα 100%. Από την µια µεριά χάνονται οι προκαταβολές 

των πελατών που ακύρωσαν την κράτηση και από την άλλη έρχονται νέοι πελάτες. 

Αυτό έχει ως αποτέλεσµα να υπάρχουν περισσότερα έσοδα στο ξενοδοχείο. Η 

συγκεκριµένη µέθοδος χρησιµοποιείται και από τις αεροπορικές εταιρίες. Στη 

περίπτωση που δεν υπάρξουν ακυρώσεις τότε δηµιουργείται πρόβληµα στην 

συγκεκριµένη περίπτωση και όποιος πελάτης έρθει πιο νωρίς παίρνει το δωµάτιο. 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι δεν υπάρχει σχετική νοµοθεσία για ακύρωση κράτησης στα 

ξενοδοχεία ενώ στις αεροπορικές εταιρίες υπάρχει αποζηµίωση. Κατοχυρωµένοι στα 

ξενοδοχεία είναι µόνο όσοι έκαναν κράτηση µέσω πιστωτικής κάρτας. Άτυπα όµως η 

διεύθυνση του ξενοδοχείου προσφέρει δωµάτιο σε άλλο παρόµοιο ξενοδοχείο, 

πληρώνει τα µεταφορικά µέσα, παρέχει µια τυπική αποζηµίωση και µια επιπλέον 

µέρα δωρεάν διαµονής. Ακόµη, οι µάνατζερ πρέπει πάντα να έχουν έξυπνες ιδέες για 

το πως θα τους καθησυχάσουν και θα τους ευχαριστήσουν (π.χ. δωρεάν ένα επιπλέον 

γεύµα, ένα µπουκάλι σαµπάνια) µετά από ένα τέτοιο συµβάν.  

 

Οι µάνατζερ ακόµα και µε αυτές τις αποζηµιώσεις έχουν υπολογίσει ότι τα κέρδη 

είναι περισσότερα από τις ζηµιές βραχυχρόνια. Μακροχρόνια  όµως δεν  λαµβάνουν 

υπόψη την µείωση των άυλων περιουσιακών στοιχείων τους (κακή φήµη που 

δηµιουργείται, µείωση της πελατείας χρόνο µε το χρόνο). Οι Hwang et al. (2008) 

αναφέρουν ότι οι µάνατζερ πρέπει να είναι προσεκτικοί έτσι ώστε να µειώσουν τις 

απώλειες. Πρέπει να είναι προετοιµασµένοι έτσι ώστε όταν θα έχουν µια κατάσταση 

µε περισσοτέρους πελάτες από όσα είναι τα δωµάτια να εξυπηρετήσουν τους καλούς 

πελάτες του ξενοδοχείου. Καλοί πελάτες είναι οι τακτικοί πελάτες, αυτοί που κάνουν 

κράτηση για σουίτες, καταναλώνουν πολύ στο µπαρ, εστιατόριο, συνεδριακοί 

επισκέπτες, διάφορες οµάδες τουριστών από ξένες χώρες και από τουριστικά 

πρακτορεία.   

 

Συνεχίζοντας την βιβλιογραφική επισκόπηση, ο Cruz (2007) αναλώθηκε στο 

σηµαντικό ρόλο του τουριστικού κλάδου στην Πορτογαλία και την συνεχόµενη 

αύξηση που παρουσιάζει  τα τελευταία χρόνια. Οι µάνατζερ των ξενοδοχειακών 

επιχειρήσεων εστιάζουν περισσότερο στο να καταφέρουν να ακολουθήσουν ρητά τα 

ποσά τα οποία είχαν προβλέψει να κατανέµουν σε κάθε τµήµα του ξενοδοχείου 

σύµφωνα µε τον  ετήσιο προϋπολογισµό τους. ∆ηλαδή το κάθε τµήµα σχεδιάζει τον 

προϋπολογισµό του και στη συνέχεια αυτός εγκρίνεται από τη διοίκηση. Σε έρευνα 
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όµως που διενεργήθηκε  σε 30 ξενοδοχεία  της αλυσίδας Hotelco στην Πορτογαλία τα 

αποτελέσµατα έδειξαν ότι οι µέθοδοι διοικητικής λογιστικής που χρησιµοποιεί η 

συγκεκριµένη αλυσίδα είναι: Activity Based Costing (ABC), Activity Based 

Management (ABM), Activity Based Budgeting (ABB). 

 

Η κοστολόγηση βάση δραστηριοτήτων (ABC) είναι µια τεχνική θεωρία  για να 

παρέχει εξακριβωµένες πληροφορίες στους διευθυντές για το κόστος και την 

αποδοτικότητα των επιχειρησιακών διαδικασιών, των προϊόντων, των υπηρεσιών, και 

των πελατών τους. Η παροχή πιο εξακριβωµένων πληροφοριών ABC προορίστηκε να 

βοηθήσει τους διευθυντές να λάβουν τις καλύτερες αποφάσεις για τη χρήση και την 

επέκταση των πόρων της οργάνωσής τους.  Το αποτέλεσµα της µεθοδολογίας ΑBC  

είναι να παρουσιάζει στα διοικητικά στελέχη µια ποσοτική περιγραφή της 

κατάστασης στην οποία βρίσκεται η επιχείρηση και να τους εξοπλίζει µε ένα 

πολύτιµο εργαλείο για τη λήψη στρατηγικών επιχειρηµατικών αποφάσεων. Οι 

πληροφορίες κόστους της ABC µπορούν να χρησιµοποιηθούν από τους διευθυντές 

για να ελέγξουν και να προβλέψουν τις αλλαγές στη ζήτηση για δραστηριότητες όπως 

αλλαγές στον όγκο και στο µίγµα παραγωγής, στην εισαγωγή  νέας τεχνολογίας, όπως 

και αλλαγές στο σχεδιασµό νέων προϊόντων. ∆εδοµένου ότι τέτοιες αλλαγές 

προβλέπονται, οι διευθυντές µπορούν να προβλέψουν είτε τις ελλείψεις είτε τις 

υπερβολές στα αποθέµατα που θα εµφανιστούν. Οι διευθυντές µπορούν έπειτα είτε να 

τροποποιήσουν τις αποφάσεις τους έτσι ώστε η ζήτηση της δραστηριότητας να έχει  

ισορροπία µε τον ανεφοδιασµό δραστηριότητας, ή να µπορέσουν να αλλάξουν το 

επίπεδο των δραστηριοτήτων που παρέχονται στις προσεχείς περιόδους. Η ABC έχει 

προταθεί ως καινοτοµία που µπορεί να οδηγήσει στην αυξανόµενη 

ανταγωνιστικότητα και την ενισχυµένη  αποδοτικότητα  της επιχείρησης.  

 

Η ∆ραστηριότητα Βασισµένη στη σύνταξη προϋπολογισµού (ABB) βοήθα τους 

διευθυντές να  µπορούν να καθορίσουν τον ανεφοδιασµό και την ποσότητα των 

πόρους που θα χρειαστούν στις προσεχείς περιόδους. Οι προϋπολογισµένες 

ποσότητες των πόρων µπορούν στη συνέχεια  να ανατροφοδοτηθούν στο Operational  

Control  System, το οποίο ελέγχει τα πραγµατικά έξοδα σε σχέση µε τον 

προϋπολογισµό. Μια από τις µεγάλες υποσχέσεις ενός τέτοιου  συστήµατος  είναι ότι 

είναι προσιτό από τους µάνατζερ. Η δραστηριότητα βασισµένη στη σύνταξη 

προϋπολογισµού δίνει τους διευθυντές  πολύ µεγαλύτερο έλεγχο για  τις  δαπάνες, 
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ιδιαίτερα για το πως  µετασχηµατίζονται  τα σταθερά κόστη σε  µεταβλητά. Τελικά, τι 

κάνει  µια δαπάνη µεταβλητή, δεν είναι έµφυτο στη φύση του πόρου, αλλά είναι µια   

απόφαση των διευθυντών για το πόσο να ξοδέψει προκειµένου να παραχθεί ένας 

πόρος και πόσο γρήγορα να γίνει ο ανεφοδιασµός αυτού του πόρος ως απαίτηση για  

αλλαγή υπηρεσιών. Στην δραστηριότητα βασισµένη στη σύνταξη προϋπολογισµού, οι  

διευθυντές µπορούν να αποφάσεις ανεφοδιασµού κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 

σύνταξης προϋπολογισµού. Η δραστηριότητα βασισµένη σύνταξη προϋπολογισµού 

κατεδαφίζει τα πρότυπα  για τα σταθερά  και µεταβλητά κόστη . 

 

Η διοίκηση µε βάση τις επιχειρησιακές δραστηριότητες (ABM) χρησιµοποιείται σε 

συνδυασµό µε την κοστολόγηση µε βάση τις δραστηριότητες για την βελτίωση των 

διαδικασιών και τη µείωση του κόστους. Η κοστολόγηση βασισµένη στις 

δραστηριότητες (ABC) επισηµαίνει τις δαπάνες από τους πόρους όπως (άνθρωποι, 

µηχανές) στις δραστηριότητες και κατόπιν από τις δραστηριότητες στα 

συγκεκριµένες προϊόντα και τις υπηρεσίες. Η δραστηριότητα βασισµένη στο 

προϋπολογισµό (ABC) κινείται προς την αντίθετη κατεύθυνση, επισηµαίνει τις 

δαπάνες από τα προϊόντα στις δραστηριότητες και έπειτα από δραστηριότητες στους 

πόρους. Αξίζει να αναφερθεί ότι αν και χρειάζεται η γνώση στοιχείων από το 

παρελθόν για να αναλύσουµε τι παράγοντες επηρεάστηκαν και τις µεταβολές της 

αγοράς, παρόλα αυτά κάθε ξενοδοχειακή µονάδα που επιθυµεί να είναι καλά 

οργανωµένη πρέπει να κοιτάζει στο µέλλον και όχι στο παρελθόν . 

 

Από την άλλη, οι Persic et al. (2001)  στην έρευνα τους αναφέρθηκαν στα µοντέλα 

διοικητικής λογιστικής που εφαρµόζουν οι ξενοδοχειακές µονάδες και πως αυτά 

συντελούν στην ανταγωνιστικότητα τους. Αυτό που προσπαθούν οι µάνατζερ σε 

γενικές γραµµές είναι να αυξήσουν τα έσοδα και να µειώσουν τις δαπάνες. Οι 

µάνατζερ αποφασίζουν µε τη βοήθεια κάποιων µοντέλων για λήψη αποφάσεων της 

επιχείρησης. Τα µοντέλα αυτά πρέπει να είναι αξιόπιστα και να δίνουν σωστές 

ενδείξεις για τα κόστη της επιχείρησης. Η κοστολόγηση βάση δραστηριοτήτων 

αποτελεί ένα  κατάλληλο µοντέλο κοστολόγησης για τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. 

Αυτό διότι το ξενοδοχείο είναι µια σύνθετη επιχείρηση (επεξεργάζεται αγαθά, 

παρέχει υπηρεσίες, πουλάει αγαθά). Αξίζει να σηµειωθεί ότι η ενσωµάτωση της 

Προστιθέµενης Οικονοµικής Αξίας (EVA) στην Κοστολόγηση βάσει 

∆ραστηριοτήτων (ABC) έχει καλυτέρα αποτελέσµατα στις ξενοδοχειακές 



 Η σύγχρονη ξενοδοχειακή επιχείρηση από την σκοπιά της χρηµατοοικονοµικής και λογιστικής επιστήµης 
                                                                                                                             Πασχαλίδης Αλέξανδρος   
 

 54 

επιχειρήσεις. Η κλασσική εφαρµογή της ΑΒC προσφέρει στη διοίκηση της 

επιχείρησης να υπολογίσει το κόστος  ανά δραστηριότητα  της επιχείρησης. Οι 

δραστηριότητες  είναι  µέρη ευρύτερων επιχειρησιακών διαδικασιών πράγµα που 

σηµαίνει ότι µέσω της ΑΒC έχει η επιχείρηση τη δυνατότητα εκτίµησης του κόστους 

ανά επιχειρησιακή διαδικασία (Business Process). Η αρχική θεώρηση της ΑΒC δεν 

προβλέπει για την κατανοµή του κόστους κεφαλαίου στις επιµέρους επιχειρησιακές 

δραστηριότητες και διαδικασίες. Όµως ο αποκλεισµός οδηγεί τη µέθοδο σε µη 

ακριβή αποτελέσµατα ενώ στα τυπικά συστήµατα κοστολόγησης το κεφάλαιο 

κοστολογείται.  Για το λόγο αυτό προτείνουµε την ενσωµάτωση του κόστους 

ευκαιρίας του επιχειρησιακού κεφαλαίου στην εκτίµηση του κόστους. Στο σηµείο 

αυτό οφείλουµε να ξεκαθαρίσουµε την  η ενσωµάτωση του κόστους κεφαλαίου µέσω 

της απόσβεσης δεν είναι σωστή. Ο αναλυτής που επιθυµεί να ενσωµατώσει το κόστος 

κεφαλαίου στη διαδικασία ΑΒC πρέπει: 

• Να χρησιµοποιήσει πραγµατικές τιµές για την αξία τον εξοπλισµού (Market 

Values και όχι Book Values). 

• Να προσδιορίσει ένα χρονικό ορίζοντα για τη χρήση του εξοπλισµού. 

• Να χρησιµοποιήσει το κόστος ευκαιρίας κεφαλαίου της επιχείρησης. 

 

O συνδυασµός της κοστολόγησης κατά κέντρο δραστηριότητας και του δείκτη EVA 

που ονοµάζεται ABC- based EVA : 

           

Τα πλεονεκτήµατά του είναι: 

-ο υπεύθυνος που λαµβάνει τις αποφάσεις λαµβάνει υπόψη του την οικονοµική 

απόδοση των προϊόντων, τους πελάτες και τα κανάλια διανοµής. 

-αναδεικνύεται η αποτελεσµατική χρήση κεφαλαίου. 

 

Ο µάνατζερ για να µπορέσει να πετύχει συγκριτικό πλεονέκτηµα έναντι των άλλων 

ανταγωνιστών πρέπει να είναι διατεθειµένος να συνεργάζεται και να συλλέγει 

πληροφορίες από όλα τα τµήµατα του ξενοδοχείου. 

 

ABC-EVA = Revenue - (ABC Cost + Capital Employed X Cost of   Capital) 
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Επιπλέον, ο Schiitze (2008) στην έρευνα του εξηγεί τις διάφορες τιµολογιακές 

πολιτικές  που ακολουθούν τα ξενοδοχεία  και πότε τις χρησιµοποιούν αυτές τις 

πολιτικές οι µάνατζερ. Σε έρευνα ξενοδοχειακών µονάδων της Βιέννης διαπιστώθηκε 

ότι χρησιµοποιούνται  2 είδη τιµολογιακής πολιτικής. 

• Η πρώτη κατηγορία είναι αυτή που εφαρµόζεται µέσω του διαδικτύου, 

δηλαδή κρατήσεις µέσω ιστοσελίδων και χαρακτηρίζεται ως προκαθορισµένη 

η τιµή του δωµατίου. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα για τους πελάτες, να δίνεται η 

δυνατότητα επίτευξης καλύτερης τιµής για ένα δωµάτιο αν η κράτηση γίνει 

µέσω διαδικτύου. Λόγω της αυξηµένης χρήσης του διαδικτύου όλο και 

περισσότερες ξενοδοχειακές µονάδες προσφεύγουν στην λύση των 

κρατήσεων µέσω διαδικτύου. Η ιστοσελίδα µε την µεγαλύτερη 

επισκεψιµότητα είναι η hrs.com και αυτό έχει ως αποτέλεσµα οι περισσότερες 

ξενοδοχειακές µονάδες θα επιθυµούν να καταχωρηθούν στην συγκεκριµένη 

ιστοσελίδα. Η συγκεκριµένη πολιτική των ξενοδοχείων έχει ως αποτέλεσµα 

να µειώνονται σηµαντικά τα κόστη τους και δηµιουργείται µια σταθερή ροή 

εσόδων στην επιχείρηση γνωρίζοντας τις κρατήσεις αρκετό χρονικό διάστηµα 

πριν. Επίσης πολλοί πελάτες γνωρίζοντας ότι µέσω διαδικτύου θα µπορέσουν 

να πετύχουν καλύτερες τιµές προσφεύγουν στη συγκεκριµένη λύση. 

• Η δεύτερη κατηγορία ονοµάζεται δυναµική διότι µεταβάλλεται λόγω της 

εποχής και των συνθηκών. Αυτό συµβαίνει διότι η τιµολογιακή πολιτική 

πολλών ξενοδοχείων  εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από την δραστηριότητες 

της κάθε περιόδου (συνέδρια, εκθέσεις). Αυτό έχει ως αποτέλεσµα κάποια 

ξενοδοχεία να µην δέχονται πελάτες µέσω διαδικτύου γνωρίζοντας ότι θα 

έχουν πληρότητα λόγω των εκδηλώσεων οι οποίες είναι σε καθορισµένες 

ηµεροµηνίες.  Με λίγα λόγια  αυτό που επιδιώκουν οι µάνατζερ είναι  να 

γεµίσουν τα δωµάτια µε τα κατάλληλα άτοµα, στην κατάλληλη τιµή, την 

κατάλληλη  χρονική περίοδο. 

  

Τέλος αξίζει να σηµειωθεί ότι υπάρχουν κάποια ξενοδοχεία που εφαρµόζουν ένα 

συνδυασµό των 2 παραπάνω πολιτικών διότι η τοποθεσία τους και η ξενοδοχειακή 

τους µονάδα είναι κατάλληλη για αυτή την πολιτική.  
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Συνεχίζοντας, οι Ng et al. (2008) εξέτασαν το δίληµµα που εµφανίζεται στους 

ξενοδοχειακούς µάνατζερ του τουριστικού κλάδου και συγκεκριµένα στον 

ξενοδοχειακό κλάδο σχετικά µε τη διαχείριση των κερδών. Οι Ng et al. (2008) 

προσπάθησαν να εξηγήσουν ποιοί είναι οι παράγοντες που οδηγούν τους  

ξενοδοχειακούς µάνατζερ στη διαχείριση κερδών. Επιπλέον εστιάζουν στον 

συγκεκριµένο κλάδο διότι είναι αυτός που έχει σηµαντικό µερίδιο στον τουριστικό 

κλάδο και λόγω της ιδιοσυγκρασίας του συγκεκριµένου κλάδου. ∆ιαχείριση των 

κερδών ονοµάζεται η χρήση υποκειµενικής κρίσης από το µάνατζερ στη σύνταξη των 

οικονοµικών καταστάσεων. Σκοπός αυτής της ενέργειας είναι η  παραπλάνηση των  

επενδυτών και του κράτους. Οι λογιστικές ενέργειες της διοίκησης που έχουν ως 

σκοπό να αυξήσουν  την  αποζηµίωση,  να  αποφύγουν  την  αθέτηση  του  

συµβολαίου, να αυξήσουν το κεφάλαιο, ή να επηρεάσουν το αποτέλεσµα είναι κατά 

ένα µεγάλο µέρος µη παρατηρήσιµες. Η διαχείριση των κερδών είναι ευρέως 

διαδεδοµένη, τουλάχιστον µεταξύ των δηµόσιων επιχειρήσεων, δεδοµένου ότι 

πιέζονται για να ικανοποιήσουν τις προσδοκίες των αναλυτών-µετόχων. Οι αναλύσεις 

έδειξαν ότι υπάρχουν 6 παράγοντες που επηρεάζουν την πρόθεση των ξενοδοχειακών 

µάνατζερ  για  διαχείριση κερδών: 

• Τα ηθικά διλήµµατα που έχει ο µάνατζερ και κατά πόσο νιώθει ένοχος για τις 

επιπτώσεις των οικονοµικά εξαρτηµένων από την επιχείρηση (µέτοχοι, 

δηµόσιο).  

• Αντιστάθµιση µεταξύ των ζηµιών και των οφελιών της πράξης του 

(οικονοµικά οφέλη). 

• Οι κοινωνικές επιπτώσεις που θα έχει ο µάνατζερ από την συγκεκριµένη 

ενέργεια. 

• Το όνοµα και το κύρος της ξενοδοχειακής µονάδας (δυσφήµιση εταιρίας). 

• Η αµεσότητα των γεγονότων. Αυτό σηµαίνει την χρονική περίοδο κατά την 

οποία θα δηµοσιοποιηθεί το γεγονός. Αν δηµοσιοποιηθεί µετά από µεγάλο 

χρονικό διάστηµα αυτό δεν θα έχει σηµαντικές επιπτώσεις στην εταιρεία. 

• Η πιθανότητα  της συγκεκριµένης ενέργειας να προκαλέσει ανεπανόρθωτες 

ζηµιές. 
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Ακόµη επισηµαίνεται ότι ο µάνατζερ  πρέπει να είναι διατεθειµένος να ενεργεί µε 

ακεραιότητα και αντικειµενικότητα κατά την άσκηση των καθηκόντων του. Το 

στοιχείο αυτό αποτελεί εγγύηση για την διενέργεια αντικειµενικού ελέγχου, ώστε το 

έργο του να αποκτά αξιοπιστία. 

   

Σύµφωνα την έρευνα των Peters et al. (2004) υπάρχουν κάποια ξενοδοχεία τα  οποία 

διαθέτουν µικρό αριθµό δωµατίων και είναι κυρίως οικογενειακές επιχειρήσεις  αλλά 

και αυτές οι µονάδες παίζουν σηµαντικό ρόλο στον ξενοδοχειακό κλάδο διότι 

αυξάνεται ο ανταγωνισµός λόγω των χαµηλών τιµών τους. Σε αυτά τα ξενοδοχεία  

πολλές φορές ο µάνατζερ του ξενοδοχείου είναι και ο ιδιοκτήτης. Σε έρευνα που 

διενεργήθηκε στην βόρεια Αυστρία το 2003 και σε χειµερινούς προορισµούς όπου 

αυτό το είδος ξενοδοχείων κυριαρχεί και είναι κερδοφόρο διαπιστώθηκε ότι υπάρχει 

η ανάγκη για εκπαίδευση των στελεχών (µελών της οικογένειας) έτσι ώστε να 

µπορέσουν αυτές οι επιχειρήσεις να επιβιώσουν µακροχρόνια. Πολλές φορές υπάρχει  

έλλειψη γνώσεων και ικανοτήτων από τα συγκεκριµένα άτοµα. Αυτό έχει ως 

αποτέλεσµα να δηµιουργείται πρόβληµα σε αυτό το είδος ξενοδοχειακών µονάδων. 

Τα αποτελέσµατα της έρευνας έδειξαν πλεονεκτήµατα αλλά και µειονεκτήµατα  για 

το συγκεκριµένο µοντέλο διοίκησης του ξενοδοχείου  όπου ο µάνατζερ είναι 

ταυτόχρονα και ιδιοκτήτης και το ξενοδοχείο είναι οικογενειακή επιχείρηση . 

Τα πλεονεκτήµατα είναι: 

• Η προσωπική και η άµεση σχέση του ιδιοκτήτη-µάνατζερ µε τους πελάτες. 

• ∆ίνεται η δυνατότητα  λόγω του µεγέθους του ξενοδοχείου αλλαγή 

στρατηγικής ανάλογα µε τις τάσεις της τουριστικής αγοράς και το target group 

που επιθυµούµε. 

• Ευελιξία στο εργατικό δυναµικό ανάλογα µε τη ζήτηση που προβλέπουµε 

λόγω του  οικογενειακού µοντέλου.  

• Η αρχή της συνέχειας. Η επιχείρηση θα περάσει σε µέλη της οικογένειας και 

θα συνεχισθεί η βιωσιµότητα της. 

Τα µειονεκτήµατα είναι: 

• Έλλειψη σωστού σχεδιασµού και χρησιµοποίηση λανθασµένων πρακτικών σε 

κύρια ζητήµατα γεγονός που συµβαίνει λόγω ανεπαρκών γνώσεων. 

• Ανεπαρκής γνώσεις για θέµατα  όπως  προβολή και διαφήµιση της 

επιχείρησης. 
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• Απροθυµία για επέκταση των εγκαταστάσεων και εισχώρηση ξένου επενδυτή 

στη επιχείρηση ο οποίος δεν είναι της οικογένειας. 

• Μη ύπαρξη κινήτρων από µέλη της οικογένειας και απροθυµία για εργασία. 

Αυτό έχει ως αποτέλεσµα να µην υπάρχει η µέγιστη απόδοση κατά την 

διάρκεια της εργασίας και να µην δίνεται η δυνατότητα αλλαγής προσωπικού 

από το µάνατζερ λόγω της συγγενικής σχέσης µε τον υπάλληλο. 

 

Η λύση για να αποφευχθούν τα παραπάνω µειονεκτήµατα είναι να δείξει σωστό 

επαγγελµατισµό ο µάνατζερ. Επιπλέον πρέπει να ανανεώνεται συνεχώς, σύµφωνα µε 

τις τάσεις της αγοράς, να εκπαιδεύει το προσωπικό όταν απαιτείται και να 

εκµεταλλευτούν τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα τους στο µέγιστο έναντι των 

ανταγωνιστών τους.  

 

Συνεχίζοντας την βιβλιογραφική ανασκόπηση οι Lai et al. (2004) αναφέρουν ότι η 

µέθοδος JIT εφαρµόζεται επιτυχώς και σε πολλά ξενοδοχεία της Αγγλίας. Υπάρχουν 

κάποια ξενοδοχεία τα οποία χρησιµοποιούν αυτή τη µέθοδο για πάνω από 2 

δεκαετίες. Το Just in Time είναι µια στρατηγική διαχείρισης αποθεµάτων η οποία 

υλοποιείται µε σκοπό την βελτίωση του ROI µιας επιχείρησης µειώνοντας τα 

αποθέµατα κατά την διάρκεια της παραγωγής και τα κόστη που συνδέονται µε αυτά.. 

Όταν υλοποιείται σωστά το JIT µπορεί να οδηγήσει σε δραµατικές βελτιώσεις του 

ROI, της ποιότητας και της αποτελεσµατικότητας µιας µεταποιητικής επιχείρησης. 

Στα συστήµατα JIT δεν κρατείται καθόλου απόθεµα, η εργασία σε εξέλιξη (Work in 

Progress) είναι όσο το δυνατόν µικρότερη και οι πελάτες είναι αυτοί που ελέγχουν 

την παραγωγή καθώς αυτή βασίζεται στην πραγµατική ζήτηση των έτοιµων 

προϊόντων. Αποτελεί µέρος του συστήµατος παραγωγής της Toyota και 

πρωτοεµφανίστηκε από τη Ford. Στην ουσία το JIT είναι η µέθοδος µε την οποία 

έχουµε το σωστό υλικό, τη σωστή στιγµή, στο σωστό µέρος και στη σωστή 

ποσότητα.  Για να µπορέσει να λειτουργήσει αυτό το µοντέλο στον ξενοδοχειακό 

κλάδο απαιτούνται : 

• JIT µάνατζµεντ της επιχείρησης. 

• JIT εφοδιασµό κατάλληλου προσωπικού. 

• Ευέλικτο εργατικό δυναµικό στην επιχείρηση. 
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• Αυξοµείωση της ζήτησης κατά περιόδους (π.χ. καθηµερινές 

σαββατοκύριακα) 

 

Πολλές ξενοδοχειακές µονάδες διαθέτουν προσωπικό για τις βασικές ανάγκες του 

ξενοδοχείου (προσωπικό ασφαλείας) το οποίο είναι κατάλληλα καταρτισµένο και 

όταν η ζήτηση αυξάνεται τότε αυτές οι επιχειρήσεις απευθύνονται σε διάφορα 

γραφεία ευρέσεως εργασίας που διαθέτουν εξειδικευµένο προσωπικό έτσι ώστε να 

ανταποκριθούν στην αυξηµένη ζήτηση. Ποσοτικά στοιχεία έδειξαν ότι αυτή η 

µέθοδος βοηθάει έτσι ώστε να εξοικονοµηθούν πάνω από £500,000 το χρόνο πράγµα 

που δεν θα ίσχυε αν η επιχείρηση έπρεπε να είχε το δικό της έξτρα προσωπικό το 

οποίο σε περιόδους ύφεσης θα ήταν ανενεργό και ο εργοδότης θα χρειαζόταν να 

καλύψει περαιτέρω εργοδοτικές εισφορές. 

 

Για να συµβούν όλα τα παραπάνω χρειάζεται σωστή πρόβλεψη από το µάνατζερ της 

επιχείρησης για την αύξηση της ζήτησης και κατάλληλες διευθυντικές ικανότητες. Το 

µεγαλύτερο πρόβληµα είναι πως υπάρχει πάντα ο κίνδυνος της απότοµης µεταβολής 

της προσφοράς και της ζήτησης προκαλώντας κρίση στο σύστηµα. Η λύση είναι να 

υπάρχουν µακροχρόνιες σχέσεις µε τους προµηθευτές. Στον ξενοδοχειακό κλάδο 

αυτό συνεπάγεται µε σχέση εµπιστοσύνης µεταξύ ξενοδοχείων και τουριστικών 

πρακτόρων.   

 

Στη συνέχεια, οι Brown et al. (2001) υποστηρίζουν ότι οι µάνατζερ πρέπει να µην 

εφησυχάζονται και να βρίσκονται σε επαγρύπνηση συνεχώς για να µην βρεθεί η 

επιχείρηση έξω από τους στόχους της. Οι µάνατζερ χρησιµοποιούν διάφορους δείκτες 

και συστήµατα έτσι ώστε  να αξιολογούν την αποδοτικότητα της επιχείρησης και για 

να διαπιστώνουν αν είναι σωστή η πολιτική που ακολουθούν. Σύµφωνα µε έρευνα 

που διενεργήθηκε σε ξενοδοχεία της Αγγλίας διαπιστώθηκε ότι παρόλο που οι 

ξενοδοχειακοί µάνατζερ προσπαθούν έτσι ώστε να µην βγουν από τους στόχους τους 

και να µετρούν σωστά την αποδοτικότητα του ξενοδοχείου και την ορθότητα των 

επιλογών τους πολλές φορές κάνουν σηµαντικά λάθη. Ένα από τα λάθη τους είναι ότι  

µετρούν λάθος στοιχεία σχετικά µε την απόδοση και την εκπλήρωση των στόχων του 

ξενοδοχείου. Το συµπέρασµα της έρευνας είναι ότι οι µάνατζερ πρέπει να 

αναθεωρήσουν συγκεκριµένες πρακτικές και µεθόδους τους. Η αναδιοργάνωση θα 

φέρει σηµαντικά αποτελέσµατα και όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα της. 
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Καταρχήν, οι µάνατζερ  επικεντρώνονται στα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία  και δεν 

εστιάζουν στα µη χρηµατοοικονοµικά στοιχεία όπως η ικανοποίηση πελατών και 

ποιότητα εξυπηρέτησης. Ακόµη, δεν δίνουν σηµαντική βαρύτητα στην οργάνωση των 

επιµέρους τµηµάτων και στην σωστή συνεννόηση µεταξύ των τµηµάτων. Επιπλέον, 

αξίζει να σηµειωθεί ότι λόγω της πίεσης που έχουν οι µάνατζερ για να αποφέρουν 

θετικά αποτελέσµατα χρησιµοποιούν κυρίως βραχυπρόθεσµα µετρά και τακτικές 

παρά µακροπρόθεσµες που πολλές φορές έχουν σηµαντικότερα οφέλη. Όλα τα 

παραπάνω αποδίδουν εσφαλµένα συµπεράσµατα σχετικά µε την µέτρηση της 

αποδοτικότητας. 

 

Η ανάγκη για ένα µοντέλο το οποίο θα συνδύαζε χρηµατοοικονοµικά και µη 

χρηµατοοικονοµικά στοιχεία για την µέτρηση της απόδοσης της ξενοδοχειακής 

επιχείρησης ήταν επιτακτική. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα να δηµιουργηθεί ένα  

ισορροπηµένο µοντέλο στοχοθέτησης (Balanced Scorecard) για αυτό το σκοπό. Το 

συγκεκριµένο µοντέλο αποτελείται από χρηµατοοικονοµικές µεταβλητές όπως 

κερδοφορία και από µη χρηµατοοικονοµικές µεταβλητές όπως ποιότητα των 

υπηρεσιών, ευελιξία στις τάσεις της αγοράς και καινοτοµίες. Τα αποτελέσµατα 

χρησιµοποίησης του συγκεκριµένου µοντέλου ήταν θετικά κάτι που δικαιολογείται 

από το ότι πολλοί µάνατζερ άλλαξαν τις απόψεις τους σχετικά µε τον τρόπο µέτρησης 

της απόδοσης της επιχείρησης. Παρόλα αυτά υπάρχουν κάποιοι µάνατζερ που 

συνεχίζουν να έχουν αντίθετη άποψη και συνεχίζουν να επικεντρώνονται στις 

χρηµατοοικονοµικές µεταβλητές για να µετρήσουν την απόδοση της επιχείρησης 

χωρίς να επικεντρώνονται στις µη χρηµατοοικονοµικές µεταβλητές. Αγνοούν ότι οι 

µη χρηµατοοικονοµικές µεταβλητές (όπως ποιότητα υπηρεσιών) βοηθούν κατά ένα 

µεγάλο βαθµό στην αύξηση των χρηµατοοικονοµικών µεταβλητών. Η άγνοια των 

µάνατζερ θα έχει  µακροχρόνιες επιπτώσεις στην βιωσιµότητα της επιχείρησης.  

Τέλος, αξίζει να σηµειωθεί ότι η εφαρµογή της συγκεκριµένης µεθόδου από µάνατζερ 

ξενοδοχείων στην Αµερική είχε θετικά αποτελέσµατα µακροπρόθεσµα στην 

αποδοτικότητα τους.  

 

Επιπλέον, ο Paraskevas (2001) υποστήριξε ότι η στρατηγική που ακολουθεί µια 

ξενοδοχειακή µονάδα πρέπει να έχει ως κύριο στόχο της την βέλτιστη εξυπηρέτηση 

των πελατών και την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών. Αυτή η κατάσταση 

πολλές φορές οδηγεί στο να µην εστιάζονται οι µάνατζερ στα εσωτερικά προβλήµατα 
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που ενδεχοµένως να υπάρχουν στα εσωτερικά τµήµατα του ξενοδοχείου. Ένα 

πρόβληµα και µια καθυστέρηση σε ένα τµήµα του ξενοδοχείου θα έχει ως 

αποτέλεσµα αλυσιδωτά προβλήµατα σε άλλα επίσης τµήµατα. Άρα είναι αναγκαίος 

ένας συντονισµός και µια αλληλοκάλυψη µεταξύ των εσωτερικών τµηµάτων. 

Αναφέρθηκε ότι µια ξενοδοχειακή µονάδα έχει ως κύριο στόχο της την βέλτιστη 

εξυπηρέτηση των πελατών και την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών. Μια 

τακτική που ακολουθείται από τους µάνατζερ για να  επιτευχθεί αυτός ο στόχος, είναι 

το να υπάρχει υψηλής ποιότητας παροχής υπηρεσιών και µεταξύ των εργαζοµένων 

του ξενοδοχείου. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσµα οι εργαζόµενοι να είναι συνεχώς σε 

ετοιµότητα (χαµογελαστοί, ευγενικοί) και συνεχώς να βελτιώνονται, εντοπίζοντας τα 

λάθη τους µέσα από τις υποδείξεις των συναδέλφων τους και από προτροπές των 

ανωτέρων τους. Με άλλα λόγια ο κάθε εργαζόµενος πρέπει να αντιµετωπίζεται σαν 

πελάτες από το συνάδελφο του σε όλη την διάρκεια της εργασίας του. Τα 

αποτελέσµατα είναι ικανοποιητικά όσον αφορά το επίπεδο παροχής υπηρεσιών στους 

πελάτες. Ο πιο σηµαντικός λόγος που συµβαίνει αυτό είναι το ότι ο ιδιαίτερος 

χαρακτήρας που έχει ο κάθε εργαζόµενος βοηθά στο να διορθώσουν ή και ακόµα να 

δηµιουργήσουν κάποιες νέες υπηρεσίες για να καλύψουν κάθε ανάγκη.   

 

Ακόµη, επισηµαίνεται από τους Wong et al. (2003) ότι οι  µάνατζερ πρέπει να είναι 

ικανοί να αντιλαµβάνονται τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται στην σηµερινή εποχή. 

Πολλές φορές όµως, ο ανταγωνισµός που υπάρχει και η συνεχής πίεση είναι δυνατό 

να  προκαλέσει λανθασµένες επιλογές  κάποιων µάνατζερ. Η δηµιουργικότητα που 

έχει   ένας µάνατζερ επιδρά πολλές φορές και στη λήψη αποφάσεων του. Η 

δηµιουργικότητα ενός µάνατζερ πολλές φορές µπορεί να συµβάλει θετικά στην 

αποδοτικότητα µιας επιχείρησης ενώ άλλες φορές έχει αρνητικές επιπτώσεις. 

Υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις όπου εµποδίζεται διότι τα αποτελέσµατα της δεν είναι  

προς όφελος των πελατών είτε  γιατί δεν υπάρχει ανταµοιβή τους από τη διεύθυνση. 

Αυτό έχει ως αποτέλεσµα οι µάνατζερ να είναι πιο διστακτικοί στις αποφάσεις τους. 

Αυτό όµως είναι αρνητικό στοιχείο για την ξενοδοχειακή µονάδα. Μέσα από έρευνα 

που διενεργήθηκε σε µεγάλα ξενοδοχεία του Hong Kong και στην οποία 

ανταποκρίθηκαν 280 µάνατζερ, δόθηκε η δυνατότητα στους µάνατζερ να καταλάβουν 

ότι δεν πρέπει να είναι τόσο διστακτικοί στον τοµέα της δηµιουργικότητας και 

ουσιαστικά στη λήψη αποφάσεων και ότι οι ιδιοκτήτες των ξενοδοχείων  πρέπει να 

καταλάβουν ότι πρέπει να είναι πιο ελαστικοί σε λανθασµένες αποφάσεις τους. Τα 
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αποτελέσµατα της έρευνας έδειξαν ότι τα κυριότερα εµπόδια στην δηµιουργικότητα  

των µάνατζερ είναι η πίεση του χρόνου, λάθος αξιολόγηση από τους ανωτέρους και 

αδιαφορία ως προς τις ανταµοιβές στην περίπτωση επιτυχίας. 

 

Οι Wong et al. (2003) πρότειναν κάποιες αλλαγές  για να αναστραφεί αυτή η 

κατάσταση: 

• Πρώτα από όλα ο χρόνος πρέπει να ανακατανεµηθεί έτσι οι µάνατζερ να µην 

νιώθουν ότι πιέζονται από το χρόνο. 

• Να δοθούν περαιτέρω κίνητρα για δηµιουργικότητα στους µάνατζερ 

(µπόνους). 

• Να αποδεχθούν  οι ιδιοκτήτες ξενοδοχειακών µονάδων  τις νέες µεθόδους  

management και να ξεφύγουν από τις παραδοσιακές αντιλήψεις. 

 

Τα παραπάνω θα βοηθήσουν έτσι  ώστε οι ξενοδοχειακές µονάδες να µπορέσουν να 

έχουν µια ξεχωριστή θέση στον τουριστικό κλάδο και να ανταπεξέλθουν στον 

ανταγωνισµό.    

 

Στη συνέχεα, οι Altinay et al. (2003) αναφέρουν ότι η παγκοσµιοποίηση κυριαρχεί σε 

όλους τους τοµείς της οικονοµίας. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα να υπάρχει µια τάση για 

διεθνοποίηση των προϊόντων. Για να επιβιώσει µια επιχείρηση πρέπει να κάνει 

ξεχωριστά τα προϊόντα της και τις υπηρεσίες της και να τα εξάγει σε όλα τα σηµεία 

του κόσµου. Στον τουριστικό κλάδο και ιδιαίτερα στον ξενοδοχειακό κλάδο η τάση  

που επικρατεί είναι οι αλυσίδες των ξενοδοχειακών µονάδων. Ολοένα και 

περισσότερες αλυσίδες ξενοδοχείων επεκτείνονται σε τουριστικούς προορισµούς. Για 

να επεκταθεί µια αλυσίδα ξενοδοχειακών σε άλλα κράτη ελέγχει 3 βασικά κριτήρια, 

κατά κύριο λόγο πριν πραγµατοποιήσει την εγκατάσταση, τα οποία είναι: 

• Το καθεστώς ιδιοκτησίας του νέου συγκροτήµατος (Franchising, µερική 

ιδιοκτησία). 

• Η  χώρα και η τοποθεσία εγκατάστασης (τουριστικός προορισµός, πολιτικό 

κλίµα της χώρας). 

• Ο οικονοµικός ρόλος της χώρας εγκατάστασης στην διεθνή αγορά. 
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Οι Altinay et al. (2003) σηµειώνουν επίσης ότι µέσα από έρευνα που διεξήχθη για 

µεγάλη αλυσίδα ξενοδοχείων (Six Continents Hotels and Resorts) που 

δραστηριοποιείται κυρίως στην Αµερική, αλλά και σε κάποια µεγάλα  τουριστικά 

θέρετρα της Ευρώπης, υπάρχουν  περαιτέρω κερδοφόρες ευκαιρίες για δηµιουργία  

αλυσίδων ξενοδοχείων στην Ευρώπη. Η συγκεκριµένη αλυσίδα  ξενοδοχείων  

διαθέτει ένα ισχυρό Brand Name και συνδυάζει προσιτές τιµές µε υψηλή ποιότητα 

υπηρεσιών µε στόχο να εξυπηρετεί τις ανάγκες των πελατών της. Οι λόγοι που 

επιδιώκει να αυξήσει τις ξενοδοχειακές µονάδες της σύµφωνα και µε τα λεγόµενα του 

∆ιευθύνων Συµβούλου της  είναι κυρίως: 

• Η συνεχόµενη αύξηση του τουρισµού στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια.    

• Η έλλειψη  αλυσίδων ξενοδοχείων στην Ευρώπη τα οποία θα προσδίδουν 

κύρος και αξιοπιστία στον πελάτη (αξιόπιστα Brand Names). 

• Η µείωση των αεροπορικών εισιτηρίων σε όλη την Ευρώπη λόγω του µεγάλου 

ανταγωνισµού µεταξύ των αεροπορικών εταιριών. 

 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι 8 από τους 12 κορυφαίους  τουριστικούς προορισµούς στον 

κόσµο βρίσκονται στην Ευρώπη. 

 

Επιπλέον, οι Kilic et al. (2005) σε έρευνα που διεξήγαγαν αξιολόγησαν τους 

παράγοντες που επηρεάζουν την παραγωγικότητα σε ξενοδοχειακές µονάδες και 

συγκεκριµένα σε µικρά τουριστικά νησιά. Η έρευνα διεξάχθηκε σε ξενοδοχεία της 

Κύπρου, ένα νησί που δέχεται επισκέπτες κυρίως από Αγγλία, Σκανδιναβούς, 

Τούρκους και Γερµανούς. Η έρευνα αναφέρεται στο βόρειο κοµµάτι της Κύπρου, 

όπου υπάρχουν 120 ξενοδοχειακές µονάδες (10,798 κλίνες). Ο ξενοδοχειακός 

τουρισµός της Κύπρου αντιµετωπίζει σηµαντικά προβλήµατα. Τα κυριότερα είναι : 

• Εποχικότητα. Η αυξηµένη ζήτηση το καλοκαίρι και η ύφεση που υπάρχει 

κατά τους φθινοπωρινούς και τους χειµερινούς µήνες. 

• Οι υψηλές τιµές των δωµατίων. 

• Η έλλειψη ειδικευµένου προσωπικού. 

• Προβλήµατα στην µεταφορά των τουριστών (κυρίως λόγω των αεροπορικών 

εταιρειών). 

• Χαµηλή ποιότητα στην παροχή  υπηρεσιών. 
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Όλα τα παραπάνω προβλήµατα έχουν ως αποτέλεσµα να µειώνεται η 

παραγωγικότητα των ξενοδοχειακών µονάδων. Αυτό που πρέπει να αναφερθεί είναι 

ότι η βιωσιµότητα των συγκεκριµένων επιχειρήσεων λόγω και ότι βρίσκονται σε 

νησιά, σε µεγάλο βαθµό εξαρτάται µε την παραγωγικότητα τους. Η παραγωγικότητα 

της εργασίας αντιστοιχεί στην ποσότητα εργασίας που απαιτείται για την παραγωγή 

µιας συγκεκριµένης µονάδας. Από µακροοικονοµικής άποψης, η παραγωγικότητα της 

εργασίας µετριέται µέσω του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος  µιας χώρας ανά 

ενεργό άτοµο. Η ανάπτυξη παραγωγικότητας εξαρτάται από την ιδιότητα του 

φυσικού κεφαλαίου, τη βελτίωση των δεξιοτήτων του εργατικού δυναµικού, τις 

τεχνολογικές προόδους και τις νέες µορφές οργάνωσης. Η ανάπτυξη της 

παραγωγικότητας αποτελεί την κύρια πηγή της παραγωγικής ανάπτυξης. Ο τοµέας 

των υπηρεσιών παρουσιάζει πρόβληµα ανάπτυξης και παραγωγικότητας  που είναι 

υψηλότερο του µέσου όρου από όλους τους οικονοµικούς τοµείς κατά τα πρόσφατα 

έτη. Παραγωγικότητα στον ξενοδοχειακό κλάδο είναι τα αποτελέσµατα που 

παράγονται σε σχέση µε τις µονάδες που χρησιµοποιήθηκαν. Από την πλευρά του 

µάνατζερ είναι ο τρόπος που αποφασίζει και ενεργεί. Οι Baker et al. (1994) 

επισήµαιναν ότι παραγωγικότητα είναι η ικανότητα του µάνατζερ να προβλέψει την 

ζήτηση και να µπορέσει να την συνδυάσει µε τις υπηρεσίες που έχει να προσφέρει. 

 

Για να µπορέσει να βελτιωθεί η παραγωγικότητα υπάρχουν κάποιες στρατηγικές που 

πρέπει να ακολουθηθούν: 

• Επιλογή του κατάλληλου προσωπικού και έµπιστου σε σηµαντικές θέσεις και 

συνεχής εκπαίδευση του µέσω σεµιναρίων. 

• Αναδιοργάνωση  όλων των  τµηµάτων  του ξενοδοχείου και εγκατάσταση 

νέας τεχνολογίας. 

• Να δοθούν έξτρα κίνητρα στους εργαζόµενους (διάφορα µπόνους). 

• Περισσότερες πρωτοβουλίες από το µάνατζερ της επιχείρησης. 

• Να µπορέσει  να προβλεφθεί  όσο  γίνεται η ζήτηση της αγοράς, ανάλογα µε 

τις παγκόσµιες συγκυρίες, και τις απαιτήσεις των πελατών. 

• Πρόοδοι στο επίπεδο των Τεχνολογιών και της Επικοινωνίας. 

 

Αξίζει να αναφέρουµε ότι υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν την 

παραγωγικότητα στον ξενοδοχειακό κλάδο αλλά έχουν λιγότερη βαρύτητα. Επίσης 
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πρέπει να αναφερθεί ότι ανάλογα µε το µέγεθος του ξενοδοχείου εµφανίζονται 

διαφορετικοί  παράγοντες που επηρεάζουν την παραγωγικότητα, αλλά οι βασικοί 

µπορούµε να υποστηρίξουµε ότι είναι οι ίδιοι σε κάθε είδος ξενοδοχειακής µονάδας. 

 

Συνεχίζοντας την βιβλιογραφική ανασκόπηση, οι Anderson et al. (2006) 

προσπάθησαν να εξηγήσουν το συγκριτικό πλεονέκτηµα που µπορεί να έχει  ένα 

ξενοδοχείο σε σχέση µε τους ανταγωνιστές του αναλύοντας  τις λογιστικές τους 

καταστάσεις. Σε έρευνα που διενεργήθηκε από 22 µάνατζερ, διαπιστώθηκε ότι 

λαµβάνουν  υπόψη σε µεγάλο βαθµό τις οικονοµικές καταστάσεις των ανταγωνιστών 

τους. Τα  πλεονεκτήµατα που έχει µια επιχείρηση έναντι των ανταγωνιστών της από 

µια τέτοια πολιτική είναι: 

• Καταγραφή των αδυναµιών των ανταγωνιστών µας. 

• Κατανόηση των συγκριτικών τους πλεονεκτηµάτων. 

• Ευελιξία στην  µετέπειτα στρατηγική που θα ακολουθήσει. 

• Έλεγχος των κινήσεων των ανταγωνιστών. 

• Αν πραγµατοποίησε η επιχείρηση σωστή κατανοµή του προϋπολογισµού. 

• Αξιολόγηση των επενδύσεων τους. 

 

Πολλές φορές όµως υπάρχει περίπτωση για εξαγωγή εσφαλµένων συµπερασµάτων 

λόγω απόκρυψης σηµαντικών πληροφοριών από τις ανταγωνίστριες επιχειρήσεις. Σε 

σχετική ερώτηση των 22 µάνατζερ, απάντησαν ότι έχουν πάντα κάποιες επιφυλάξεις 

αλλά ο ξενοδοχειακός κλάδος είναι ένας κλάδος όπου δεν υπάρχει µεγάλος αριθµός 

απόκρυψης  οικονοµικών στοιχείων. 

 

Ακόµη, οι Mongiello et al. (2006) στο άρθρο τους αναφέρονται  στο µοντέλο 

διοικητικής λογιστικής που χρησιµοποιούν οι χρηµατοοικονοµικοί µάνατζερ στα 

µεγάλα ξενοδοχειακά συγκροτήµατα. Σύµφωνα µε τους Mongiello et al. (2006) σε 

κάθε τµήµα του ξενοδοχείου υπάρχει ένας υπεύθυνος (Κατάρτιση Αναφορών κατά 

Τµήµατα και Αποκέντρωση) που λογοδοτεί στο χρηµατοοικονοµικό µάνατζερ και ο 

οποίος στη συνέχεια προσπαθεί να έχει µια πλήρη και συνεχή πληροφόρηση των 

λογιστικών γεγονότων έτσι ώστε να µπορεί να έχει µια σαφή εικόνα και να 

παρεµβαίνει όταν εµφανίζεται απόκλιση στους στόχους και να διορθώνει τους 

υπεύθυνους του κάθε τµήµατος. Όλα τα οικονοµικά γεγονότα που συµβαίνουν σε 
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κάθε τµήµα της επιχείρησης καταγράφονται στο σύστηµα και από εκεί πηγαίνουν στο 

κεντρικό υπολογιστή που βρίσκεται στο λογιστήριο όπου από εκεί τον έλεγχο έχει ο 

χρηµατοοικονοµικός µάνατζερ. Το συγκεκριµένο µοντέλο (Κατάρτιση Αναφορών 

κατά Τµήµατα και Αποκέντρωση) έχει το πλεονέκτηµα ότι ο µάνατζερ έχει 

λιγότερους εργαζόµενους υπό την εποπτεία του διότι σε αυτόν αναφέρονται µόνο οι 

υπεύθυνοι του κάθε τµήµατος. Από την άλλη  όµως έχει και κάποιες επιπτώσεις όπως 

η µη συλλογή επαρκών πληροφοριών  και συγκάλυψη οικονοµικών ατασθαλιών. 

 

Επίσης αξίζει να αναφερθεί ότι η Burgess (2007) επικεντρώθηκε στο αν οι µάνατζερ 

των ξενοδοχειακών µονάδων έχουν τα απαραίτητα προσόντα έτσι ώστε να µπορέσουν 

να ανταποκριθούν στα καθήκοντα τους και αν είναι κατάλληλοι για την  θέση του 

χρηµατοοικονοµικού µάνατζερ. Η έρευνα της Burgess (2007) διεξήχθη στην περιοχή 

της Αγγλίας διότι η ζήτηση παρουσιάζει αυξηµένη τάση τα τελευταία χρόνια και οι 

προβλέψεις τονίζουν ότι αυτή η τάση θα συνεχιστεί. Ο λόγος της συγκεκριµένης 

κατάστασης είναι λόγω των Ολυµπιακών Αγώνων στο Λονδίνο το 2012 και επίσης 

λόγω των νέων σύγχρονων ξενοδοχειακών συγκροτηµάτων. Τα ξενοδοχεία οφείλουν 

να καλύψουν αυτή την ζήτηση και να µην χάνουν πελάτες και αυτό είναι ευθύνη των 

µάνατζερ. Το ερώτηµα αν οι σηµερινοί µάνατζερ έχουν τα απαραίτητα προσόντα 

γεννάται από τις οικονοµικές συνθήκες της εποχής (οικονοµική κρίση ) κάτι που 

σηµαίνει ότι πρέπει να ελεγχθούν τα κόστη και να µπορέσουν να µειωθούν όσο 

δυνατόν περισσότερο. Επιπλέον οι αλλαγές σε οικονοµικούς κανόνες (Εφαρµογή των 

∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων) δηµιουργεί πρόβληµα σε κάποιους µάνατζερ οι 

οποίοι δεν διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα όσον αφορά τα ∆.Λ.Π. Αυτό που 

συµπεραίνεται µέσα από την έρευνα είναι ότι οι χρηµατοοικονοµικοί µάνατζερ 

αναλώνονται  περισσότερο σε διευθυντικές εργασίες και όχι τόσο σε 

χρηµατοοικονοµικές και λογιστικές εργασίες. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα να έχουν πιο 

πολλές ικανότητες λήψης αποφάσεων. Οι χρηµατοοικονοµικές και λογιστικές 

εργασίες γίνονται κυρίως από άτοµα µε λιγότερες ικανότητες µε την βοήθεια 

λογιστικών προγραµµάτων. Η συγκεκριµένη κατάσταση πολλές φορές οφείλεται και 

στους διευθύνων συµβούλους των ξενοδοχείων οι οποίοι πολλές φορές επιλέγουν 

έναν µάνατζερ µε ικανότητες λήψης αποφάσεων για θέση χρηµατοοικονοµικού 

συµβούλου παρά µε χρηµατοοικονοµικές και λογιστικές γνώσεις.   
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Στη συνέχεια, οι Chan et al. (2007) στην έρευνα τους σε 25 ξενοδοχεία της Κίνας 

προσπάθησαν να εξηγήσουν το ρόλο της παραγωγικότητας µέσα σε µια ξενοδοχειακή 

µονάδα. Πολλοί ερευνητές πιστεύουν ότι η παραγωγικότητα µιας ξενοδοχειακής 

µονάδας είναι συνδεδεµένη µε την βιωσιµότητα της. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα να  

χρησιµοποιούνται χρηµατοοικονοµικές µεταβλητές για τη µέτρηση της 

παραγωγικότητας. Κάποια µοντέλα µέτρησης της παραγωγικότητας λαµβάνουν 

υπόψη   χρηµατοοικονοµικές  και µη χρηµατοοικονοµικές µεταβλητές όπως είναι το 

ισορροπηµένο µοντέλο στοχοθέτησης (Balanced Scorecard). Επισηµαίνεται ότι 

µεγάλες αλυσίδες ξενοδοχείων για να αυξήσουν την παραγωγικότητα τους  έδωσαν 

βάση κυρίως σε νέες υπηρεσίες όπου σε αυτές µπορούν να αυξήσουν σηµαντικά την 

κερδοφορία τους. Μερικές από αυτές τις υπηρεσίες είναι: 

• Spa 

• Κέντρα  θεραπείας και περιποίησης ποδιών. 

• Συνεδριακοί χώροι. 

• Γυµναστήριο. 

• Εµπορικό κέντρο. 

• Κλαµπ. 

• Μεταφορικά µέσα (ταξί, λιµουζίνες). 

• Υπηρεσίες φύλαξης. 

 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι τα Spa και τα Κέντρα θεραπείας και περιποίησης ποδιών 

αποδίδουν το µεγαλύτερο κέρδος από τα παραπάνω στην επιχείρηση. Το γεγονός 

αυτό θα πρέπει να κινητοποιήσει τους µάνατζερ οι οποίοι θα πρέπει να δώσουν 

ιδιαίτερη προσοχή στα οικονοµικά γεγονότα που συµβαίνουν στα συγκεκριµένα 

τµήµατα και να τα συνυπολογίζουν µε σηµαντική βαρύτητα στη λήψη αποφάσεων 

τους.  

 

Ακόµη είναι αναγκαίο να αναφερθεί ότι οι Pavlatos et al. (2009) µελέτησαν τα 

µοντέλα  της διοικητικής λογιστικής που χρησιµοποιούν οι ξενοδοχειακές µονάδες 

στην Ελλάδα. Η Ελλάδα ενδείκνυται για έρευνα διότι ο τουρισµός θεωρείται η τρίτη 

κατά σειρά πηγή εσόδων µετά τις κατασκευές και τη ναυτιλία και δεν έχουν διεξαχθεί 

πολλές έρευνες µέχρι σήµερα. Στην έρευνα τους, που διεξήχθηκε σε 85 ξενοδοχεία, 

αναφέρεται ότι λόγω της αύξησης του ανταγωνισµού µεταξύ των ξενοδοχείων 
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υπάρχει επιτακτική ανάγκη για χρησιµοποίηση νέων µοντέλων διοικητικής 

λογιστικής. Από την άλλη µεριά όµως υπάρχουν πολλά ξενοδοχεία που συνεχίζουν να 

χρησιµοποιούν παραδοσιακά µοντέλα διοικητικής λογιστικής αιτιολογώντας ότι 

ταιριάζουν περισσότερο στην επιχείρηση τους. Στις παραδοσιακές τεχνικές 

συγκαταλέγονται η Absorption Costing, Standard Costing, Traditional Budgets. 

Σύγχρονες τεχνικές θεωρούνται η (ABC), η (ABB), η Variable Costing, η Value 

Chain Analysis και η Balanced Scorecard. Τα αποτελέσµατα της έρευνας έδειξαν ότι 

τα περισσότερα ξενοδοχεία χρησιµοποιούν την Absorption Costing, ακολουθεί η 

Variable Costing, ύστερα είναι η Activity Based Costing και τελευταία η Standard 

Costing. Το συµπέρασµα είναι ότι πολλοί µάνατζερ είναι ικανοποιηµένοι από τις 

παραδοσιακές τεχνικές οι οποίες είναι και ευρέως διαδεδοµένες  και δεν καταφεύγουν 

στις νεότερες για να είναι πιο ανταγωνιστικοί και να αναλύουν πιο λεπτοµερειακά τα 

κέντρα κόστους. 

 

Επιπλέον, είναι σηµαντικό να ειπωθεί ότι οι  Newell et al. (2006) στην έρευνα τους 

προσπάθησαν να κατηγοριοποιήσουν τους παράγοντες που επηρεάζουν  την απόφαση 

για µια επένδυση σε ένα ξενοδοχειακό συγκρότηµα. Ο τουρισµός θεωρείται σε 

πολλές χώρες ένας από τους σηµαντικότερους κλάδους για την οικονοµία. Αξίζει να 

αναφερθεί ότι λαµβάνονται υπόψη διαφορετικοί παράγοντες για µια ξενοδοχειακή 

επένδυση σε σχέση µε επενδύσεις σε άλλους τοµείς της οικονοµίας π.χ. λόγω των 

µεγάλων επενδύσεων σε πάγια, και της  εποχιακής ζήτησης. Σε ερευνά που 

πραγµατοποιήθηκε στην Αυστραλία σε 15 ξενοδοχεία διαπιστώθηκε µια στασιµότητα 

στις επενδύσεις. Οι παράγοντες που οδήγησαν στην συγκεκριµένη κατάσταση ήταν: 

• Η εποχικότητα. Μη σταθερός αριθµός κρατήσεων. 

• Η µειωµένη απόδοση των κεφαλαίων τα προηγούµενα χρόνια. 

• Η αντίληψη ότι οι συγκεκριµένες επενδύσεις είναι υψηλού κινδύνου. 

• Λανθασµένη αντίληψη των επενδυτών σε σχέση µε τον ξενοδοχειακό κλάδο    

(υποτίµηση ή και πολλές φορές υπερτίµηση του κλάδου). 

• Μικρή αγορά. 

• Μη οργανωµένα επενδυτικά γραφεία ώστε να καθοδηγήσουν τους επενδυτές. 

• Μη κρατική υποστήριξη και αδιαφορία. 

• Μη ύπαρξη εµποδίων στον ξενοδοχειακό κλάδο έτσι ώστε να είναι 

συγκεκριµένα τα ξενοδοχεία και να µην υπάρχει υπερπροσφορά.      
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Ένας επενδυτής λαµβάνει κυρίως υπόψη του όταν επιθυµεί να επενδύσει στον 

ξενοδοχειακό κλάδο τα ακόλουθα: 

A) Τοποθεσία       

• Αυξοµείωση της ζήτησης 

• Επισκεψιµότητα διεθνών τουριστών 

• Επισκεψιµότητα εσωτερικών τουριστών 

• Μεταφορικό δίκτυο 

• ∆ιάφορες διευκολύνσεις για τους επισκέπτες 

• Ηλικία των υπόλοιπων ξενοδοχείων της περιοχής 

• Αριθµός των υπόλοιπων ξενοδοχείων της περιοχής 

B) Οικονοµικοί               

• Επιτόκιο της αγοράς 

• Αν η τουριστική αγορά είναι σε ύφεση ή κάµψη ή 

αναδυόµενη 

• ∆είκτες ανεργίας 

• ∆είκτες ανάπτυξης 

Γ) Χρηµατοοικονοµικοί  

• Μελλοντική πρόβλεψη για την αποδοτικότητα των 

κεφαλαίων 

• Ιστορικά  για την αποδοτικότητα των κεφαλαίων 

• Κίνδυνοι για επενδύσεις στον ξενοδοχειακό κλάδο 

∆) Άλλοι παράγοντες  

• Νοµοθεσία σχετικά µε επενδύσεις στο ξενοδοχειακό 

κλάδο 

• Η διεύθυνση του ξενοδοχείου 

• Οι προθέσεις των µετόχων 

 

Αξίζει να αναφέρουµε ότι οι επενδυτές σύµφωνα µε την έρευνα εξετάζουν και 

εστιάζουν περισσότερο στην τοποθεσία και στους χρηµατοοικονοµικούς παράγοντες 

κατά 67% και λιγότερο στους άλλους δυο παράγοντες κατά 33% αθροιστικά. 
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Τέλος, οι Engstro et al. (2003) αναφέρθηκαν στα άυλα περιουσιακά στοιχεία των 

ξενοδοχειακών επιχειρήσεων. Άυλο στοιχείο του ενεργητικού είναι ένα διακριτό, µη 

νοµισµατικό στοιχείο του ενεργητικού, χωρίς φυσική υπόσταση, το οποίο κατέχεται 

προκειµένου να χρησιµοποιηθεί για την παραγωγή αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών, 

για να µισθωθεί σε άλλους ή για να χρησιµοποιηθεί για διοικητικούς σκοπούς. Αν και 

οι συγκεκριµένες επιχειρήσεις δεν χαρακτηρίζονται  εντάσεως άυλων περιουσιακών 

στοιχείων, µπορεί να αναφερθεί ότι οι λίστες των πελατών, το ανθρώπινοι δυναµικό 

που διαθέτουν και τα  συστήµατα λήψης αποφάσεων και οργάνωσης  είναι σηµαντικά 

άυλα περιουσιακά στοιχεία.. Πολλές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις χρησιµοποιούν το 

µοντέλο ICAP ( Intellectual Capital Assets Performance) για να µετρήσουν την 

απόδοση των άυλων περιουσιακών στοιχείων που διαθέτουν. Το συγκεκριµένο 

µοντέλο είναι προσαρµόσιµο στις ανάγκες και στις ιδιαιτερότητες κάθε ξενοδοχείου. 

Η µέτρηση των άυλων έχει ως αποτέλεσµα : 

• Περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την περιουσία της επιχείρησης και 

προσέλκυση περισσότερων επενδυτών. 

• Περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τη λήψη αποφάσεων σε σηµαντικά 

θέµατα. 

• Παρέχει υποστήριξη στον τοµέα των υπηρεσιών. 

• Παρέχει υποστήριξη στο τµήµα ανθρώπινου δυναµικού.  

 

Οι επιχειρήσεις πρέπει να µετρούν και να ελέγχουν  τα άυλα περιουσιακά στοιχεία 

που έχουν στην κατοχή τους διότι αυτή η τεχνική επιφέρει µακροχρόνια κερδοφορία 

στην επιχείρηση. Στη σηµερινή εποχή έχει διαπιστωθεί ότι η επένδυση σε άυλα 

περιουσιακά στοιχεία είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε την αύξηση της αποδοτικότητας  

της επιχείρησης. 

 
Στη συνέχεια παρατίθεται ένας συγκεντρωτικός πίνακας όλων των βιβλιογραφικών 

ερευνών που αναλυθήκαν παραπάνω. Η παράθεση γίνεται µε κριτήριο το περιεχόµενο 

τους και των συµπερασµάτων που εξάγονται. 
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ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ 

 
 
ΕΤΟΣ 

ΤΟΠΟΣ 
∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 
ΕΡΕΥΝΑΣ 

 
 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 
Karagiorgos, 
Drogalas,Pazarskis,  
Christodoulou 

 
 
 
2008 

 
 

 
ΕΛΛΑ∆Α 

Ένα καλύτερο µοντέλο διοικητικής λογιστικής 
ανάλογα µε την ιδιοµορφία της επιχείρησης  κάνει 
ευκολότερο το έργο του µάνατζερ για λήψη 
σηµαντικών αποφάσεων. 

 
 
 
Hwang,Wen 

 
 
 
2008 

 
 

 
ΑΜΕΡΙΚΗ 

Η πολιτική που ακολουθούν οι µάνατζερ µε το να 
κάνουν κρατήσεις περισσότερες από τις κλίνες, έχει 
ως αποτέλεσµα να πλήττεται η φήµη των 
επιχειρήσεων µακροχρόνια.  

 
 
 
 
 
Cruz 

 
 
 
 
 
2007 

 
 

 
 
 

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 

Οι µάνατζερ των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων 
εστιάζουν περισσότερο στο να καταφέρουν να 
ακολουθήσουν ρητά τα ποσά τα οποία είχαν 
προβλέψει να κατανέµουν σε κάθε τµήµα του 
ξενοδοχείου σύµφωνα µε τον  ετήσιο 
προϋπολογισµό τους. 

 
 
 
 
 
Persic, Prohic, Ilic 

 
 
 
 
 
2001 

 
 

 
 
 

ΚΡΟΑΤΙΑ 

Η κοστολόγηση βάση δραστηριοτήτων (ABC) 
αποτελεί ένα  κατάλληλο µοντέλο κοστολόγησης για 
τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Αυτό διότι το  
ξενοδοχείο  είναι µια σύνθετη επιχείρηση 
(επεξεργάζεται  αγαθά ,παρέχει υπηρεσίες, πουλάει 
αγαθά). 

 
 
Schiitze 

 
 
2008 

 
 

ΑΥΣΤΡΙΑ 

Η τιµολογιακή πολιτική πολλών ξενοδοχείων  
εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από την δραστηριότητες 
της κάθε περιόδου. 

 
 
 
 
 
Ng,White,Lee,Moneta 

 
 
 
 
 
2008 

 
 
 
 
 

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 

Η διαχείριση των κερδών είναι ευρέως διαδεδοµένη 
µεταξύ των επιχειρήσεων, δεδοµένου ότι πιέζονται 
για να ικανοποιήσουν τις προσδοκίες των αναλυτών-
µετόχων. Ο µάνατζερ  πρέπει να είναι διατεθειµένος 
να ενεργεί µε ακεραιότητα και αντικειµενικότητα 
κατά την άσκηση των καθηκόντων του. 

 
Lai, Baum 

 
2004 

 
ΑΓΓΛΙΑ 

Η µέθοδος JIT εφαρµόζεται επιτυχώς σε πολλά 
ξενοδοχεία της Αγγλίας για πάνω από 2 δεκαετίες. 

 
 
 
 
Brown, Atkinson 

 
 
 
 
2001 

 
 
 
 

ΑΓΓΛΙΑ 

Οι ξενοδοχειακοί µάνατζερ προσπαθούν έτσι ώστε 
να µην αποκλίνουν από τους στόχους τους και να 
µετρούν σωστά την αποδοτικότητα του ξενοδοχείου 
και την ορθότητα των επιλογών τους. Παρόλα αυτά  
πολλές φορές κάνουν σηµαντικά λάθη. 

 
 
Paraskevas  

 
 
2001 

 
 

ΕΛΛΑ∆Α 

Είναι αναγκαίος ο συντονισµός και η αλληλοκάλυψη 
µεταξύ των εσωτερικών τµηµάτων της 
ξενοδοχειακής µονάδας. 

 
 
 
Wong, Pang  

 
 
 
2003 

 
 

 
ΚΙΝΑ 

Τα κυριότερα εµπόδια στην δηµιουργικότητα  των 
µάνατζερ είναι η πίεση του χρόνου, λάθος 
αξιολόγηση από τους ανωτέρους και αδιαφορία ως 
προς τις ανταµοιβές στην περίπτωση επιτυχίας. 

 
 
 
 
 
L.Altinay, M.Altinay 

 
 
 
 
 
2003 

 
 

 
 
 

ΑΜΕΡΙΚΗ 

Για να επιβιώσει µια επιχείρηση πρέπει να κάνει 
ξεχωριστά τα προϊόντα της και τις υπηρεσίες της και 
να τα εξάγει σε όλα τα σηµεία του κόσµου. Στον 
τουριστικό κλάδο και ιδιαίτερα στον ξενοδοχειακό 
κλάδο η τάση  που επικρατεί είναι οι αλυσίδες των 
ξενοδοχειακών µονάδων. 

 
 
 
Kilic, Okumus 

 
 
 
2005 

 
 
 

ΚΥΠΡΟΣ 

Ο ξενοδοχειακός τουρισµός της Κύπρου 
αντιµετωπίζει σηµαντικά προβλήµατα που έχουν ως 
αποτέλεσµα να µειώνεται η παραγωγικότητα των 
ξενοδοχειακών µονάδων. 

 
 
Anderson, Guilding 

 
 
2006 

 
 

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 

Το συγκριτικό πλεονέκτηµα που µπορεί να έχει  ένα 
ξενοδοχείο σε σχέση µε τους ανταγωνιστές του 
αναλύοντας  τις λογιστικές τους καταστάσεις. 
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Mongiello, Harris 

 
 
 
 
 
2006 

 
 

 
 
 

ΑΓΓΛΙΑ 

Σε κάθε τµήµα ενός ξενοδοχείου υπάρχει ένας 
υπεύθυνος που λογοδοτεί στο χρηµατοοικονοµικό 
µάνατζερ και ο οποίος στη συνέχεια προσπαθεί να 
έχει µια πλήρη και συνεχή πληροφόρηση των 
λογιστικών γεγονότων έτσι ώστε να µπορεί να έχει 
µια σαφή εικόνα του κάθε τµήµατος. 

 
 
Burgess 

 
 
2007 

 
 

ΑΓΓΛΙΑ 

Οι χρηµατοοικονοµικοί µάνατζερ αναλώνονται  
περισσότερο σε διευθυντικές εργασίες και όχι τόσο 
σε χρηµατοοικονοµικές και λογιστικές εργασίες. 

 
 
 
Chan, Wong 

 
 
 
2007 

 
 

 
ΚΙΝΑ 

Οι µεγάλες αλυσίδες ξενοδοχείων για να αυξήσουν 
την παραγωγικότητα τους  έδωσαν βάση κυρίως σε 
νέες υπηρεσίες µέσα από τις οποίες  µπορούν να 
αυξήσουν την κερδοφορία τους. 

 
 
 
Pavlatos, Paggios 

 
 
 
2009 

 
 
 

ΕΛΛΑ∆Α 

Πολλοί µάνατζερ είναι ικανοποιηµένοι από τις 
παραδοσιακές τεχνικές διοικητικής λογιστικής και 
δεν καταφεύγουν στις νεότερες  έτσι ώστε να 
αναλύουν πιο λεπτοµερειακά τα κέντρα κόστους.  

 
 
 
Newell, Seabrook 

 
 
 
2006 

 
 
 

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 

Οι επενδυτές εξετάζουν και εστιάζουν περισσότερο 
στην τοποθεσία και στους χρηµατοοικονοµικούς 
παράγοντες όταν επιθυµούν να επενδύσουν στον 
ξενοδοχειακό κλάδο. 

 
 
 
Engstro,P.Westnes,  
F.Westnes 

 
 
 
 
2003 

 
 

 
 

ΝΟΡΒΗΓΙΑ 

 Οι λίστες των πελατών, το ανθρώπινοι δυναµικό και 
τα  συστήµατα λήψης αποφάσεων και οργάνωσης  
είναι σηµαντικά άυλα περιουσιακά στοιχεία για τις 
ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και είναι απαραίτητο να 
αποτιµούνται µε τη σωστή  µέθοδο.  

 
Πίνακας 1 
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Κεφάλαιο 3. Ξενοδοχειακός Κλάδος 

3.1 Εισαγωγή 

 Η συνεχής αυξανοµένη τουριστική κίνηση έχει ως αποτέλεσµα την ανάπτυξη της 

ξενοδοχειακής βιοµηχανίας. Ποίκιλες µορφές ξενοδοχειακών µονάδων έχουν 

δηµιουργηθεί και δηµιουργούνται. Όλες αυτές οι  επιχειρήσεις αποτελούν σύνθετες ή 

και πολυσύνθετες εκµεταλλεύσεις, δεδοµένου ότι πλην του ύπνου και του φαγητού, 

προσφέρουν συνήθως και ποικίλες άλλες εξυπηρετήσεις ή ψυχαγωγίες. Αίθουσες 

χορού, συναυλιών, εκθέσεων, και οι οποίες αποτελούν πλέον κλάδους 

εκµεταλλεύσεως της σηµερινής ενιαίας ξενοδοχειακής επιχειρήσεως. Ο 

ξενοδοχειακός κλάδος εξετάζεται ως αναπόσπαστο τµήµα της τουριστικής 

βιοµηχανίας καθότι υποστηρίζει ένα ολόκληρο κύκλωµα, το οποίο εκτός από τις 

πάσης φύσης καταλυτικές µονάδες, περιλαµβάνει ταξιδιωτικά γραφεία, γραφεία 

ενοικίασης αυτοκινήτων, επιχειρήσεις µεταφοράς ατόµων, επισιτιστικές µονάδες, 

µονάδες αναψυχής. 

 

3.2 Βασικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου 

Οι ξενοδοχειακές µονάδες διακρίνονται σε διάφορες κατηγορίες ανάλογα µε το 

επίπεδο του συνδυασµού αγαθών - υπηρεσιών που προσφέρουν, τον τύπο ιδιοκτησίας 

(ελληνικών ή ξένων συµφερόντων, αλυσίδα, όµιλος ) ή και τη γεωγραφική περιοχή στην 

οποία λειτουργούν. 

Ανάλογα µε την περιοχή και τη δραστηριότητα τους, τα ξενοδοχεία διακρίνονται σε 

αστικά, τα οποία είναι εγκατεστηµένα στα αστικά κέντρα και λειτουργούν σε 

δωδεκάµηνη βάση και στα εποχιακής λειτουργίας ξενοδοχεία διακοπών, τα οποία 

είναι γεωγραφικά διάσπαρτα στην ευρύτερη περιφέρεια και στην πλειοψηφία τους 

βρίσκονται σε παραθαλάσσιες και κυρίως νησιωτικές περιοχές. Τα τελευταία κυρίως 

χρόνια, αύξηση παρουσιάζει ο πληθυσµός των ξενοδοχειακών µονάδων που λειτουργούν 

µε το σύστηµα All Inclusive, δηλαδή του πακέτου διακοπών στην τιµή του οποίου 

περιλαµβάνονται όλες οι υπηρεσίες (διαµονή, εστίαση, αναψυχή) εντός του 

ξενοδοχειακού συγκροτήµατος. 
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Η διαθέσιµη ξενοδοχειακή υποδοµή υποδηλώνει ως ένα βαθµό το µέγεθος της 

τουριστικής ανάπτυξης µιας περιοχής, γεγονός που µαρτυρεί ότι ο ξενοδοχειακός κλάδος 

αποτελεί το σηµαντικότερο τµήµα της τουριστικής βιοµηχανίας. Είναι βέβαιο, ότι ένα 

µεγάλο µέρος της συµβολής του τουρισµού στην περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας 

οφείλεται στην ύπαρξη πολλών ξενοδοχειακών επιχειρήσεων. Μάλιστα, η ποιότητα, 

αλλά και το µέγεθος της τουριστικής δραστηριότητας σε µία περιοχή, επηρεάζονται 

σηµαντικά από την ποιότητα των χώρων και των υπηρεσιών που προσφέρουν τα τοπικά 

ξενοδοχεία, σε συνδυασµό µε την ευρύτερη υπάρχουσα υποδοµή, όπως το δίκτυο 

µεταφορών / συγκοινωνιών, οι υπηρεσίες υγείας, τα κέντρα ψυχαγωγίας, αλλά και το 

φυσικό περιβάλλον. Τα χαρακτηριστικά των ελληνικών ξενοδοχείων καταδεικνύει µία 

σειρά σηµαντικών διαφοροποιήσεων µεταξύ των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων που είναι 

εγκατεστηµένες στις νησιωτικές και παραθαλάσσιες περιοχές της χώρας και εκείνων που 

βρίσκονται σε ορεινές περιοχές. 

 

Στην Ελλάδα, µέχρι πρότινος, τα ξενοδοχεία κατατάσσονταν µεταξύ έξι διαφορετικών 

κατηγοριών, µε κριτήρια που είχαν σχέση περισσότερο µε την κατασκευή τους και 

λιγότερο µε την ποιότητα των παρεχοµένων υπηρεσιών. Επρόκειτο για τις κατηγορίες 

Πολυτελείας, Α' τάξης, Β' τάξης, Γ' τάξης, ∆' τάξης και Ε' τάξης. Ωστόσο, πρόσφατα 

προωθήθηκε η διαδικασία αλλαγής της κατάταξης των ξενοδοχείων από κατηγορίες σε 

Αστέρια, µε σκοπό την καθιέρωση κλίµακας αστεριών από 1 έως 5, σε συνάρτηση όχι 

µόνο µε παράγοντες που έχουν σχέση µε την κατασκευή, αλλά και µε το επίπεδο και την 

ποιότητα των παρεχοµένων υπηρεσιών. Η τροποποίηση του συστήµατος κατάταξης των 

ξενοδοχειακών µονάδων εκτιµάται ότι µελλοντικά θα προσδώσει µια νέα και 

περισσότερο πραγµατική εικόνα στην ξενοδοχειακή υποδοµή, µε οφέλη τόσο για τους 

καταναλωτές όσο και τους επιχειρηµατίες. 

 

Ένας  σηµαντικός παράγοντας µε βάση τον οποίο διαµορφώνεται η τιµολογιακή πολιτική 

που ακολουθείται τα τελευταία χρόνια, είναι η δυναµική την οποία έχει ο ελληνικός 

προορισµός στις διεθνείς αγορές. Αυτό σηµαίνει ότι λαµβάνεται σοβαρά υπόψη το 

επίπεδο των υποδοµών, το είδος των καταλυµάτων, η απόσταση από τις χώρες 

προέλευσης, η διαφηµιστική προβολή, οι δηµόσιες σχέσεις, καθώς και το είδος του 

τουρισµού που προωθείται. 
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3.3 Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Ξενοδοχειακού Κλάδου   

Τα  ποιοτικά χαρακτηριστικά που κάνουν ξεχωριστό τον ξενοδοχειακό κλάδο στον 

ελληνικό τουρισµό µπορούν να ταξινοµηθούν σε 4 βασικές κατηγορίες: πελάτες, 

εξειδικευµένο προσωπικό, υπηρεσίες ελέγχου αν πληρούνται αυτά που προβλέπονται από 

τον Ε.Ο.Τ.,  παροχή υψηλών υπηρεσιών: 

• Οι πελάτες ανάλογα µε την ηλικία τους, το εισόδηµα τους, το επάγγελµα τους 

ζητούν κάτι ξεχωριστό από το κατάλυµα των διακοπών. Αυτό το κάτι 

ξεχωριστό (πολυτέλεια, οικονοµία, ειδικά τµήµατα), ο επιτυχηµένος 

επιχειρηµατίας το έχει προβλέψει, το έχει προσαρµόσει στις ιδιαίτερες 

επιθυµίες και ανάγκες του κάθε πελάτη,  τους οποίους προσελκύει, 

διαφηµίζοντας το. Η δηµιουργία ενός απόλυτα ικανοποιηµένου πελάτη είναι ο 

στόχος της ξενοδοχειακής επιχείρησης, γιατί η καλύτερη διαφήµιση είναι οι 

εµπειρίες των ανθρώπων που µένουν στο ξενοδοχείο. 

• Το ξενοδοχείο χρειάζεται προσωπικό µε ειδικές γνώσεις, επιδεξιότητα και 

επαγγελµατική κατάρτιση, διότι το κύριο προϊόν του είναι οι προσφερόµενες 

υπηρεσίες στον πελάτη. Στην κατά πρόσωπο σχέση ξενοδοχοϋπαλλήλου και 

πελάτη κατά την διάρκεια παροχής υπηρεσιών ο πελάτης αξιολογεί το 

προσωπικό θετικά ή αρνητικά και κατ' επέκταση την όλη ξενοδοχειακή 

µονάδα, Η αναβαθµισµένη υποδοχή, το ευδιάθετο, χαµογελαστό και 

καλοπροαίρετο υπαλληλικό προσωπικό µαζί µε άλλα στοιχεία συνθέτουν το 

προφίλ του ξενοδοχείου. Η θετική αξιολόγηση του προσωπικού εκδηλώνεται 

από τον πελάτη µε το φιλοδώρηµα. 

• Τα ξενοδοχεία ελέγχονται από τον Ε.Ο.Τ για την διαδικασία ίδρυσης και 

λειτουργίας τους, από την Αστυνοµία για την τήρηση ορισµένων 

Αστυνοµικών διατάξεων για λόγους δηµόσιας τάξης και από την αγορανοµία 

για την πιστή εφαρµογή των αγορανοµικών διατάξεων στη διαµόρφωση των 

τιµών των προσφερόµενων αγαθών και υπηρεσιών. Οι τιµές ενοικίασης 

δωµατίων εγκρίνονται από τον Ε.Ο.Τ για να εξασφαλιστεί ο αθέµιτος 

ανταγωνισµός µεταξύ των ξενοδοχείων, η προστασία της πελατείας τους και η 

τιµολογιακή ανταγωνιστικότητα της χώρας µας. Κάθε καλοκαίρι συνήθως, 

ορίζονται οι ελάχιστες τιµές των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων του επόµενου 

έτους, για όλες τις τάξεις των ξενοδοχείων και δηµοσιεύονται στην 

Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Με βάση τις ελάχιστες τιµές, η ∆ιεύθυνση του 
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ξενοδοχείου µπορεί να καθορίσει µεγαλύτερες τιµές που επιθυµεί να 

εισπράττει, τις οποίες θα αναγράψει στις υπεύθυνες δηλώσεις τιµών που 

διαβιβάζονται συνηµµένα στο Ξενοδοχειακό Επιµελητήριο για θεώρηση, 

µέσα στον Οκτώβρη. Εάν το ξενοδοχείο δεν υποβάλλει έγκαιρα δηλώσεις 

τιµών, θεωρείται ότι έχει επιλέξει τις ελάχιστες τιµές. Η τελική έγκριση τιµών 

γίνεται από τον Ε.Ο.Τ. Το Ξενοδοχειακό Επιµελητήριο Ελλάδος φροντίζει για 

την εκτύπωση των τιµοκαταλόγων και των πινακίδων τιµών και επισηµαίνει 

µε σχετική εγκύκλιο σε όλα τα µέλη του, ότι για την µη τήρηση της απόφασης 

αυτής επιβάλλονται νοµικές διοικητικές κυρώσεις. Οι πινακίδες τιµών πρέπει 

να βρίσκονται στα δωµάτια, να έχουν υπογραφεί από τον διευθυντή του 

ξενοδοχείου, και να έχουν θεωρηθεί από την αστυνοµική αρχή. 

• Ο πελάτης απολαµβάνει την υπηρεσία την στιγµή που δηµιουργείται, µε 

αποτέλεσµα να µην υπάρχει χρόνος για να διορθωθούν λάθη, να γίνουν 

δοκιµαστικά τεστ, επιδείξεις και γενικά βελτιώσεις, όπως µπορεί να γίνει στην 

γραµµή παραγωγής της κατασκευαστικής βιοµηχανίας.  Ακόµα και αν 

διαπιστωθεί κάποιο λάθος, ήδη θα είναι πολύ αργά. και το µόνο που µπορεί να 

κάνει ο υπάλληλος, είναι να ζητήσει συγνώµη. Το πιο λυπηρό όµως είναι, ότι 

όπως δείχνουν έρευνες, ο δυσαρεστηµένος πελάτης το λέει σε άλλους 11, ενώ 

ο ευχαριστηµένος µόνο σε 3. 

 

3.4 Οικονοµικά Στοιχεία Ξενοδοχειακού Κλάδου 

Η εξέλιξη του ξενοδοχειακού κλάδου στην Ελλάδα θα πρέπει να εξετασθεί παράλληλα 

µε το ρυθµό εξέλιξης της τουριστικής κίνησης στη χώρα. Σύµφωνα µε τα στοιχεία του 

Ε.Ο.Τ., το 2006 καταγράφηκαν 17,3 εκατ. αφίξεις τουριστών έναντι 15,4 εκατ. αφίξεων 

το 2005. Αναλυτικότερα, κατά το διάστηµα 1999-2006 οι αφίξεις τουριστών 

παρουσίασαν διαχρονική αύξηση µε µέσο ετήσιο ρυθµό µεταβολής 4,6%. 

 Σχετικά αντίστοιχοι των ρυθµών αύξησης του τουριστικού ρεύµατος προς τη χώρα 

µας είναι οι ρυθµοί εξέλιξης των προσφεροµένων κλινών. Σύµφωνα µε τα στοιχεία 

του Ξενοδοχειακού Επιµελητηρίου, το 2006 καταγράφηκαν 693.252 κλίνες έναντι 

423.660 κλινών το 1990 (µέση ετήσια µεταβολή 4,2%). Στη δεκαετία του 1970 

σηµαντική αύξηση παρουσίασαν οι κλίνες υψηλών κατηγοριών σε αντίθεση µε τη 

δεκαετία του 1980 κατά την οποία αυξήθηκαν οι κλίνες των µικρότερων κατηγοριών, 
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γεγονός στο οποίο συνέβαλε σε σηµαντικό βαθµό ο αναπτυξιακός νόµος 1262/82. 

Αντίθετα, η δεκαετία του 1990 χαρακτηρίζεται ως η εποχή των επεκτάσεων, των 

ανακαινίσεων και του εκσυγχρονισµού των υφισταµένων µονάδων, δεδοµένου ότι η 

κρίση που ανέκυψε στον ελληνικό τουρισµό οδήγησε σε µείωση του ρυθµού ίδρυσης 

νέων ξενοδοχειακών καταλυµάτων. Συσχετίζοντας τα παραπάνω στοιχεία, 

παρατηρείται διαχρονική αύξηση του δείκτη αφίξεων ανά ξενοδοχειακή κλίνη από το 

1997 µέχρι και το 2001. 

Αφίξεις Ανά Κλίνη του κάθε Έτους

0

5

10

15

20

25

30

1956 1966 1976 1986 1996 2006

Έτος

Α
φ
ίξ
ει
ς
 Α
ν
ά
 Κ
λ
ίν
η

 
Σχήµα 3.1 

Αύξηση παρουσίασε επίσης ο αριθµός των αφίξεων των αλλοδαπών τουριστών στη 

χώρα µας το 2006 σε σχέση µε το 2005. Ειδικότερα,  το 2006 αφίχθησαν στην Ελλάδα 

συνολικά 17.283.910 αλλοδαποί τουρίστες έναντι 15.449.133 το 2005 (αύξηση 11,9% 

την περίοδο 2006/05) και 14.267.420 το 2004 (αύξηση 8,3% την περίοδο 2005/04). Οι 

αφίξεις αλλοδαπών τουριστών κατέγραψαν αύξηση κατά την περίοδο 1999-2006, µε µέσο 

ετήσιο ρυθµό µεταβολής 4,6%. Η πλειοψηφία των αλλοδαπών τουριστών που 

επισκέπτονται τη χώρα µας επιλέγει το αεροπλάνο ως µέσο µεταφοράς και ειδικότερα τις 

ναυλωµένες πτήσεις . Συγκεκριµένα, το 2006 σύµφωνα µε τα στοιχεία, το 66,6% του 

συνολικού αριθµού των τουριστών που έφθασαν στην Ελλάδα ταξίδεψαν αεροπορικώς. 

Αρκετά λιγότεροι ήταν οι τουρίστες που έφθασαν στη χώρα µας οδικός (µερίδιο 19,9% 

επί των συνολικών αφίξεων), θαλασσίως (5,8%) και µε κρουαζιέρες (7,2%), ενώ 

ελάχιστοι ήταν αυτοί που χρησιµοποίησαν τις υπηρεσίες των σιδηροδρόµων. 
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Αφίξεις Αλλοδαπών Τουριστών Στην Ελλάδα
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Σχήµα 3.2 

 

Από την άλλη, µείωση παρουσίασε ο αριθµός των συνολικών διανυκτερεύσεων στα 

συλλογικά τουριστικά καταλύµατα της χώρας (ξενοδοχεία και οµοειδή καταλύµατα, 

κάµπινγκ) από το 2001 έως και το 2004 για να ανακάµψει και πάλι από το 2005. 

Ειδικότερα, όπως προκύπτει από τα στοιχεία, αύξηση κατά 4,6% παρουσιάζουν οι 

συνολικές διανυκτερεύσεις το 2006 σε σχέση µε το 2005, έναντι αύξησης 5,2% το 

2005/04. Οι αλλοδαποί τουρίστες αποτελούν τη βασικότερη κατηγορία πελατών των 

ελληνικών ξενοδοχειακών επιχειρήσεων. Συγκεκριµένα, επί συνόλου 57.796.551 

διανυκτερεύσεων το έτος 2006, οι αλλοδαποί αντιπροσωπεύουν το 74,5% ενώ το 

υπόλοιπο 25,5% αφορά διανυκτερεύσεις από ηµεδαπούς. Ειδικότερα όσον αφορά τις 

διανυκτερεύσεις των αλλοδαπών, καταγράφηκε αύξηση 5,7% το 2006 σε σχέση µε το 

2005, έναντι αύξησης 1,5% στις διανυκτερεύσεις των ηµεδαπών την ίδια περίοδο. 
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∆ιανυκτερεύσεις Στα Συλλογικά Τουριστικά Καταλύµατα
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Σχήµα 3.3 

 

Σύµφωνα µε τα στοιχεία του Ξενοδοχειακού Επιµελητηρίου, το 2006 λειτούργησαν σε 

ολόκληρη τη χώρα 9.111 ξενοδοχειακές µονάδες έναντι 6.423 το 1990 (2.688 νέα 

ξενοδοχεία σε διάστηµα 17 ετών). Σχετικά µε την κατανοµή του ξενοδοχειακού 

δυναµικού της χώρας κατά κατηγορία, τα περισσότερα είναι ξενοδοχεία Γ' 

κατηγορίας -2 αστέρων (2*), ο αριθµός των οποίων ανήλθε το 2006 σε 4.460 (µερίδιο 

49% επί του συνόλου). Ακολούθησαν τα ξενοδοχεία Β' κατηγορίας (3*) µε 1.804 

µονάδες (µερίδιο 19,8%) και τα ξενοδοχεία ∆'&Ε' κατηγορίας (1*) µε 1.677 µονάδες 

(µερίδιο 18,4%). Τα ξενοδοχεία Α' κατηγορίας (4*) ήταν αρκετά λιγότερα (994 

µονάδες), ενώ ακόµη λιγότερα ήταν τα Πολυτελείας (*5) µε 176 µονάδες. Αναφορικά 

µε τη γεωγραφική κατανοµή του συνόλου των ξενοδοχειακών κλινών της χώρας, µε 

βάση τα στοιχεία του 2006 επί   συνόλου 693.252 κλινών, στην περιφέρεια της 

Κρήτης λειτουργούσαν 146.073 κλίνες (µερίδιο 21,1%) και ακολουθούν οι περιφέρειες 

της ∆ωδεκανήσου µε 120.156 κλίνες (µερίδιο 17,3%) και της Μακεδονίας µε 96.761 

κλίνες (µερίδιο 14%). Όσον αφορά την κατανοµή κατά κατηγορία , στην περιφέρεια της 

Κρήτης βρίσκονται οι περισσότερες κλίνες Πολυτελείας (5*) για το 2006 (20.172 - 

µερίδιο 31,1% επί του συνόλου των κλινών Πολυτελείας), ενώ τα ∆ωδεκάνησα 

συγκεντρώνουν το µεγαλύτερο αριθµό των ξενοδοχειακών κλινών Α' κατηγορίας (4*) 

µε 52.495 κλίνες (µερίδιο 29,7% επί του συνόλου των κλινών Α' κατηγορίας). Στις 

κατηγορίες Β' και Γ' (3* και 2*), οι περισσότερες κλίνες βρίσκονται συγκεντρωµένες 
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στην Κρήτη µε 29.392 και 44.286 κλίνες αντίστοιχα (µερίδιο 18% επί του συνόλου 

των κλινών Β' κατηγορίας και 19,1% επί του συνόλου των κλινών Γ' κατηγορίας), ενώ 

η Μακεδονία παρουσιάζει τη µεγαλύτερη συγκέντρωση σε κλίνες ∆' και Ε' κατηγορίας 

(1*) µε 18.486 κλίνες και µερίδιο 32,3%. 

 

Εξέλιξη Ξενοδοχειακού ∆υναµικού Ελλάδος
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Σχήµα 3.4 

 

Σύµφωνα µε  στοιχεία της ∆ιεύθυνσης Μελετών και Επενδύσεων του Ε.Ο.Τ. όπως 

αυτά προκύπτουν από τις αποφάσεις υπαγωγής των επενδυτικών σχεδίων στους Ν. 

2601/98 και Ν.3299/04, κατά την περίοδο Μάιος 1998 - Αύγουστος 2007, στους 

συγκεκριµένους αναπτυξιακούς νόµους υπήχθησαν συνολικά 1.897 τουριστικά 

επενδυτικά σχέδια από όλη την επικράτεια, συνολικού προϋπολογισµού €3.846 εκατ., 

συνολικής επιχορήγησης €1.528,7 εκατ. (ποσοστό 39,7%) επί του προϋπολογισµού και 

συνολικών ιδίων κεφαλαίων €1.880,7 εκατ. Κατά κατηγορία επένδυσης, η πλειοψηφία 

και συγκεκριµένα 1.110 επενδυτικά σχέδια, αφορά τον εκσυγχρονισµό ξενοδοχειακών 

µονάδων (µερίδιο 42,7% επί του συνολικού προϋπολογισµού), 363 επενδυτικά σχέδια 

αφορούν τη µετατροπή διατηρητέων-παραδοσιακών κτηρίων σε κύρια τουριστικά 

καταλύµατα (µερίδιο 5,9%), ενώ 319 επενδυτικά σχέδια αφορούν την ίδρυση / 

επέκταση ξενοδοχείων (µερίδιο 40,7%). Τα υπόλοιπα επενδυτικά σχέδια εντάσσονται 

στην κατηγορία των λοιπών τουριστικών επενδύσεων όπως του εκσυγχρονισµού 
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κάµπινγκ, των συµπληρωµατικών εγκαταστάσεων καθώς και επενδύσεων ειδικής 

τουριστικής υποδοµής. 

 

Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι αποτελεί ιδιαίτερα ανησυχητικό φαινόµενο το γεγονός ότι η 

επίδραση τον κατεξοχήν τουριστικών περιοχών της χώρας µας ( Κρήτη, ∆ωδεκάνησα, 

Ιόνια Νησιά) ήταν επίσης αρνητική. Τη χειρότερη επίδοση µεταξύ των τριών παραπάνω 

περιοχών σηµείωσαν τα ∆ωδεκάνησα (-2,0%) και ακολουθούν τα Ιόνια Νησιά (-1,4%) 

και η Κρήτη (-0,4%). Ωστόσο, θετική πορεία σηµείωσαν οι αφίξεις στην Κεφαλονιά 

(+15,1%), Μύκονο (+3,8%) και Χίο (+22,6%). 

 

Οι δύο σηµαντικότερες αγορές για το ελληνικό τουριστικό προϊόν κατά τα τελευταία 

χρόνια, είναι το Ην. Βασίλειο και η Γερµανία . Συγκεκριµένα, το 2006 στη χώρα µας 

αφίχθησαν 2.615.836 Βρετανοί και 2.267.961 Γερµανοί τουρίστες, καταλαµβάνοντας 

µερίδια 15,1% και 13,1% αντίστοιχα επί του συνόλου των αφίξεων. Ακολούθησαν µε 

µικρότερα µερίδια οι αφίξεις από Ιταλία (6,9%), Γαλλία (4,1%) και Ολλανδία (4,6%). Οι 

χώρες της Ε.Ε. κάλυψαν το 61,2% των συνολικών αφίξεων κατά το 2006 . 

 

Οι επιπτώσεις της διεθνούς χρηµατοπιστωτικής κρίσης άρχισαν πλέον να φαίνονται 

ευκρινώς και στην πραγµατική οικονοµία, σύµφωνα µε το Ίδρυµα Τουριστικών Ερευνών 

και Προβλέψεων,(Ι.Τ.Ε.Π.), µε βάση τα στατιστικά στοιχεία για το 10µηνο Ιανουάριος - 

Οκτώβριος 2008. Συγκεκριµένα, η ανακοίνωση του Ι.Τ.Ε.Π. αναφέρει ότι η αβεβαιότητα 

και η ανασφάλεια έχει ήδη εγκατασταθεί σε όλους µας. Εκείνο που περιµένει απάντηση 

είναι πόσο βαθειά και ποιας διάρκειας θα είναι η κρίση και οι συνεπακόλουθες δυσµενείς 

επιπτώσεις. Ο τοµέας του τουρισµού άρχισε να δέχεται τις πρώτες επιπτώσεις της 

κρίσης.. Με εξαίρεση την Τουρκία και την Κροατία σε όλες τις ανταγωνίστριες χώρες της 

Ελλάδας οι αφίξεις αλλοδαπών τουριστών µειώθηκαν την περίοδο Ιανουάριος - 

Οκτωβρίου 2008. Το ύψος της µείωσης είναι περίπου το ίδιο για Ελλάδα και Ισπανία (-

1,4% και -1,3% αντίστοιχα), ενώ ελαφρά χαµηλότερα ήταν για την Ιταλία (-1,0%) και την 

Κύπρο (-0,6%). Η εξέλιξη των αεροπορικών αφίξεων αλλοδαπών τουριστών στην χώρα 

µας επηρεάστηκε από την αρνητική πορεία των τελευταίων τριών µηνών (Αύγουστος -

Οκτώβριος). Ωστόσο, η αρνητική πορεία των αεροπορικών αφίξεων θα αµβλυνθεί λίγο 

από την εκτιµούµενη αύξηση των αφίξεων των τουριστών που επισκέπτονται τη χώρα µας 

µε άλλα µεταφορικά µέσα, εκτός αεροπλάνου. Θεωρείτε πολύ αισιόδοξη η πρόβλεψη να 
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ισχυριστεί κάποιος ότι θα παραµείνουµε στο επίπεδο του 2007, το οποίο ήταν µια καλή 

χρονιά για τον τουρισµό µας. Θα συνέβαινε αυτό αν η µείωση των αεροπορικών αφίξεων 

αντισταθµιζόταν µε σηµαντική αύξηση των αφίξεων µε άλλα µεταφορικά µέσα, γεγονός 

που δεν φαίνεται πιθανόν. 

 

Οι κρατήσεις της τελευταίας στιγµής το κλειδί για την άµβλυνση των συνεπειών της 

παγκόσµιας ύφεσης. Ο κλάδος ξενοδοχειακών επιχειρήσεων έρχεται αντιµέτωπος το 

πρώτο 9µηνο του 2008 µε µείωση των αφίξεων κατά 3,2% και των διανυκτερεύσεων 

κατά 3,5%. Αντίστοιχη τάση καταγράφεται για όλη την Ευρώπη, ενώ διεθνώς η 

µείωση των διανυκτερεύσεων εκτιµάται σε 3,9%. Πρόσφατες εκτιµήσεις στη βάση 

των σηµαντικά µειωµένων προ-κρατήσεων κάνουν λόγο για µεγάλη κάµψη της 

ζήτησης τουριστικών υπηρεσιών το 2009, ωστόσο ασφαλέστερα συµπεράσµατα θα 

µπορούν να εξαχθούν το αµέσως διάστηµα µε τις κρατήσεις της τελευταίας στιγµής. 

Ενθαρρυντικό είναι το γεγονός ότι οι αφίξεις εξωτερικού του Απριλίου ήταν 

αυξηµένες κατά 10%. Όµως, η ενίσχυση του ευρώ έναντι των νοµισµάτων 

ορισµένων σηµαντικών χωρών-στόχων αλλά και η υποτίµηση σε ανταγωνίστριες 

χώρες καθιστούν την ευρωζώνη ακριβό τουριστικό προορισµό, σε µία περίοδο που 

οι ταξιδιώτες περιορίζουν τις διανυκτερεύσεις και την ηµερήσια δαπάνη και 

στρέφονται στις διακοπές εντός των συνόρων. 

 

Το παρήγορο σηµείο σε όλη την ιστορία αποτελεί η θετική εξέλιξη των 

συναλλαγµατικών εισπράξεων σε όλες τις ανταγωνίστριες χώρες µε εξαίρεση την Κύπρο 

που σηµείωσε µείωση κατά 4,1%. Στη χώρα µας, οι συναλλαγµατικές εισπράξεις την 

εξεταζόµενη περίοδο αυξήθηκαν κατά 4%. Το γεγονός αυτό βέβαια δεν πρέπει να 

προκαλεί εφησυχασµό, γιατί η παραπάνω εξέλιξη αναφέρεται στην περίοδο Ιανουαρίου - 

Οκτωβρίου κατά την οποία δεν είχε διαφανεί η σοβαρότητα της κρίσης και οι 

επιπτώσεις της δεν είχαν περάσει εξολοκλήρου στην πραγµατική οικονοµία. 

 

Η πορεία αυτή του τουρισµού θα εξαρτηθεί από το πόσο θα επηρεαστεί από την κρίση το 

εισόδηµα των αλλοδαπών που θέλουν να επισκεφτούν τη χώρα µας και κατά πόσο θα 

τους επηρεάσει σε αυτή τους την απόφαση. Θα εξαρτηθεί, παράλληλα, και από την 

αντίδραση του δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα στην χώρα µας στην υιοθέτηση µέτρων και 

πολιτικών, οι οποίες θα ενεργοποιήσουν τις ασφαλιστικές δικλείδες που διαθέτει η 
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κοινωνία και οικονοµία, προκειµένου να ελαχιστοποιηθούν οι αρνητικές επιπτώσεις από 

την κρίση. 

 

3.5 Προοπτικές-Τάσεις  Ξενοδοχειακού Κλάδου 

Ο τουρισµός είναι ένας από τους ελάχιστους τοµείς µε τόσο κεντρική και σηµαντική 

συµβολή στην ευρύτερη ανάπτυξη της οικονοµίας, καθώς ευνοεί και ενισχύει µια σειρά 

από κλάδους όπως το εµπόριο, οι κατασκευές και η µεταποίηση. Μάλιστα, ο Παγκόσµιος 

Οργανισµός Τουρισµού εκτιµά ότι η τουριστική βιοµηχανία θα αποτελέσει κατά την 

προσεχή 20ετία τον ταχύτερα αναπτυσσόµενο τοµέα της παγκόσµιας οικονοµίας, ενώ η 

Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζει ότι ο τουρισµός αποτελεί σήµερα το δυναµικότερο κλάδο 

της παραδοσιακής οικονοµίας. Στις µέρες µας το 6% του εργατικού δυναµικού της Ε.Ε. 

απασχολείται στον τουρισµό, ποσοστό που για την Ελλάδα είναι µεγαλύτερο, ενώ οι 

καταγραφόµενες τάσεις συγκλίνουν στο συµπέρασµα ότι στα τέλη της επόµενης 10ετίας 

το εν λόγω ποσοστό για την Ε.Ε. θα έχει αυξηθεί στο 9% ήτοι 3,3 εκατ. νέες θέσεις 

εργασίας. 

 

Σε επιχειρηµατικό και επενδυτικό επίπεδο, η κύρια δραστηριότητα του κλάδου 

επικεντρώθηκε λόγω των Ολυµπιακών Αγώνων στην περιοχή της Αττικής. Σηµαντικά 

ήταν τα κονδύλια που δαπάνησαν στον Αθηναϊκό τουρισµό µεγάλες ελληνικές αλλά και 

ξένες ξενοδοχειακές αλυσίδες, δηµιουργώντας είτε καινούργια ξενοδοχεία είτε 

ανακαινίζοντας παλαιότερες µονάδες. Στόχος των επενδυτών δεν ήταν µόνον η 

διεκδίκηση µέρους του τουριστικού ρεύµατος προς την πρωτεύουσα κατά τη διάρκεια 

των Ολυµπιακών Αγώνων του 2004, αλλά και η αποκοµιδή ωφελειών στη 

µεταολυµπιακή περίοδο όπως συνέβη και στις περισσότερες ολυµπιακές πόλεις ανά τον 

κόσµο. Σε αυτό συντέλεσε σε µεγάλο βαθµό η άρση της απαγόρευσης ίδρυσης νέων 

ξενοδοχείων ειδικά στην Αττική, ενώ εκτιµάται ότι λόγω των Ολυµπιακών Αγώνων 

µόνον στο νοµό Αττικής επενδύθηκε περίπου €1,5 δισ. για την αναβάθµιση και τον 

εκσυγχρονισµό συνολικά 15.000 ξενοδοχειακών κλινών. Επιπλέον €400 εκατ. 

απορροφήθηκαν στη δηµιουργία νέων µονάδων όλων των κατηγοριών δυναµικότητας 

6.100 κλινών, ενώ µόνον στην κατηγορία των πέντε αστέρων αναβαθµίστηκαν ή 

δηµιουργήθηκαν εξ' αρχής 6.500 δωµάτια. Από το 2005 και µετά, οι επενδυτικές 

κινήσεις στον ξενοδοχειακό κλάδο ειδικά της Αττικής, κινούνται πλέον σε επίπεδο 

υλοποίησης προγραµµάτων εκσυγχρονισµού και αναβάθµισης µονάδων, ενώ οι όποιες 
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αγοραπωλησίες δεν αφορούν µεγάλα συγκροτήµατα. Ωστόσο, η πλειονότητα των 

επενδυτικών κινήσεων στην αγορά της Αθήνας έχει ως στόχο καταλύµατα που 

απευθύνονται σε επισκέπτες υψηλού εισοδηµατικού επιπέδου, ενώ σύµφωνα µε 

παράγοντες του κλάδου, η λειτουργία του συνεδριακού κέντρου στην περιοχή του 

Φαλήρου θα επιφέρει αλυσιδωτές επιδράσεις στην αθηναϊκή ξενοδοχειακή αγορά. 

 

Ο κλάδος των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων ενισχύεται από τη βελτίωση των συνθηκών 

για αύξηση της τουριστικής κίνησης αλλά και του ενδιαφέροντος που επιδεικνύουν 

µεγάλες πολυεθνικές αλυσίδες είτε για επενδύσεις είτε για ανάληψη της διοίκησης 

γνωστών ελληνικών ξενοδοχείων. Η αρχή έγινε από τη Starwood hotels  η οποία αφού το 

καλοκαίρι του 2006 µετά από διαγωνισµό ανέλαβε το Management του Αστέρα 

Βουλιαγµένης, προχωρά ήδη σε εργασίες ανακαίνισης καθώς και στη δηµιουργία 

συνεδριακού κέντρου και κέντρου Spa. 

 

Μια νέα αναπτυξιακή δυναµική στον κλάδο αναµένεται να προσδώσει ο αρµονικός 

συνδυασµός του Real Estate µε την ξενοδοχειακή βιοµηχανία. Πρόκειται για Σύνθετα 

Αναπτυξιακά Προγράµµατα τα οποία θα αποτελέσουν το νέο µοντέλο τουριστικής 

ανάπτυξης για την ερχόµενη 20ετία. Στην ουσία, πρόκειται για µικτά επιχειρηµατικά 

σχέδια που συνδυάζουν µε επιτυχία οικιστικά και ξενοδοχειακά προϊόντα και τα οποία 

γνωρίζουν µεγάλη άνθιση διεθνώς υπό τη µορφή των λεγόµενων Condo ή Residence 

Hotels. Στη χώρα µας, σήµερα οι προτάσεις για σύνθετες τουριστικές επενδύσεις 

ξεπερνούν τις 20 (αντιστοιχούν σε αρκετές χιλιάδες κατοικιών), ενώ πολιτεία και 

τοπικοί φορείς αναγνωρίζουν τα πολλαπλά οφέλη που αυτές ενέχουν για την εθνική 

οικονοµία. Κύριοι φορείς των επενδύσεων αυτών είναι κυρίως ξένοι επενδυτές και 

λιγότερο Έλληνες. 

 

Υψηλής εµβέλειας επενδυτικά σχέδια µπορούν πλέον να υλοποιηθούν και µέσω της 

ανάπτυξης του θεσµού των παραθεριστικών κατοικιών οι οποίες µε τη σειρά τους θα 

δώσουν περαιτέρω ώθηση στον  τουριστικό κλάδο. Αρκετοί είναι οι κατασκευαστικοί 

όµιλοι οι οποίοι τον τελευταίο καιρό πραγµατοποιούν άνοιγµα   στην   αγορά   της  

παραθεριστικής  κατοικίας,   προχωρώντας   στην   ανάπτυξη   οργανωµένων 

συγκροτηµάτων σε νησιά και παραλιακές περιοχές της χώρας. Για παράδειγµα, η J&Ρ 

Development προγραµµατίζει την κατασκευή συγκροτήµατος παραθεριστικών 
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κατοικιών στα Χανιά, ενώ η Sardo Development του οµίλου Σαραντόπουλου υλοποιεί 

έργο κατασκευής 110 παραθεριστικών κατοικιών στη Νάουσα της Πάρου, περιοχή 

στην οποία επίσης κατασκευάζεται από την Paros Village παραθεριστικό συγκρότηµα. 

Στη Νάξο η Copelouzos Real Estate δηµιουργεί οικισµό 26 αυτόνοµων 

παραθεριστικών κατοικιών, ενώ στην Κάλαθο της Ρόδου η κυπριακή Cybarco έχει 

ολοκληρώσει συγκρότηµα κατοικιών. 

 

Το ενδιαφέρον των ξενοδόχων εξακολουθούν να προσελκύουν πέραν της Αθήνας και οι 

µεγάλες επαρχιακές πόλεις της χώρας οι οποίες τα τελευταία κυρίως χρόνια λόγω της 

εµπορικής τους ανάπτυξης, έχουν εµπλουτίσει σηµαντικά και την ξενοδοχειακή τους 

υποδοµή. Τα Ιωάννινα, η Λάρισα, η Πάτρα, η Αλεξανδρούπολη και ο Βόλος, είναι οι 

κύριες πόλεις που το τελευταίο διάστηµα υποδέχονται ξενοδοχειακές επενδύσεις. 

 

Το τελευταίο διάστηµα παρατηρείται στην Ελλάδα επενδυτικό ενδιαφέρον και για την 

εξαγορά µικρών νησιών και βραχονησίδων µε σκοπό την αξιοποίηση τους. Μια από τις 

πλέον πρόσφατες κινήσεις, αφορούν την αγορά της ∆οκού (κοντά στην Ύδρα) από τον 

κυπριακό όµιλο Κερλέγκου, µε απώτερο σκοπό την µετατροπή του σε παραθεριστικό 

θέρετρο µε την ανάπτυξη ξενοδοχειακού, οικιστικού συγκροτήµατος καθώς και 

πολυτελών κατοικιών. Μεγάλο επίσης επενδυτικό ενδιαφέρον παρουσιάζει και η 

νήσος Πάτροκλος (στο Σούνιο) ιδιοκτησίας της οικογένειας Γιατράκου, κατάλληλη για 

την ανάπτυξη ενός πολυτελούς παραθεριστικού θέρετρου συµπεριλαµβανοµένου ακόµη 

και µαρίνας. Η κατασκευή µεγάλης ξενοδοχειακής µονάδας 900 κλινών πάνω στη 

νησίδα Αλατάς µέσα στον Παγασητικό κόλπο, προϋπολογισµού €50 εκατ., έχει 

δροµολογηθεί από κυπριακή εταιρεία ανάπτυξης ακινήτων, ενώ ανάλογα σχέδια 

υπάρχουν και για το νησί Αρκούδι βόρεια της Κεφαλονιάς, όπου προγραµµατίζεται 

επένδυση αξίας €100 εκατ. και η οποία θα δηµιουργήσει 300 νέες θέσεις εργασίας. 

Τέλος, ένα ακόµη νησί που αποκτήθηκε από βρετανούς επιχειρηµατίες είναι ο ∆ρυµός 

στο κέντρο των Κυκλάδων. 

 

Προς την τουριστική αξιοποίηση µεγάλου µέρους της ακίνητης περιουσίας της έχει 

στραφεί και η Εκκλησία της Ελλάδος. Συγκεκριµένα, στο τελικό στάδιο βρίσκεται 

επένδυση αξίας €250 εκατ. στο δήµο Ιωλκού Μαγνησίας και αφορά την κατασκευή 

ξενοδοχειακού-αθλητικού κέντρου, ενώ στην περιοχή Σωρός κοντά στο Βόλο 
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σχεδιάζεται να ανεγερθεί µια ακόµη πολυτελής ξενοδοχειακή µονάδα µε συνεδριακό 

κέντρο, µαρίνα, γήπεδο γκολφ και εξοχικές κατοικίες αξίας €130 εκατ. Στη Αττική, η 

εκκλησία προτίθεται να προσφέρει τα ακίνητα της για τη δηµιουργία τριών ξενοδοχείων 

1.400 κλινών στο κέντρο της Αθήνας και τη Βουλιαγµένη, ενώ τέλος στην περιοχή του 

Αιγίου σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή συνεδριακού κέντρου και ξενοδοχείου 

τεσσάρων αστέρων (επένδυση συνολικής αξίας €120 εκατ). 

 

Ιδιαίτερη ανάπτυξη παρουσιάζει τα τελευταία χρόνια και στη χώρα µας το τουριστικό 

προϊόν All Inclusive το οποίο πρωτοεµφανίστηκε και σήµερα ανθεί στις νήσους της 

Καραϊβικής. Κάθε χρόνο όλο και περισσότερες ξενοδοχειακές µονάδες στρέφονται στο 

All Inclusive παρέχοντας σε τιµή πακέτου όλες ανεξαιρέτως τις υπηρεσίες τους όπως 

διανυκτέρευση, διατροφή και ψυχαγωγία. Σύµφωνα µάλιστα µε τουριστικούς 

παράγοντες, το συγκεκριµένο προϊόν αντιπροσωπεύει σηµαντικό τµήµα της αγοράς σε 

δηµοφιλείς προορισµούς όπως η Κρήτη, η Ρόδος, η Κως και η Κέρκυρα καλύπτοντας έως 

και το 35% των αφίξεων. Ωστόσο, οι επικριτές των All Inclusive ξενοδοχείων εκφράζουν 

τις επιφυλάξεις τους σε θέµατα ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών, ενώ διατείνονται 

ότι η ζηµία για τις τοπικές κοινωνίες γύρω από τέτοια ξενοδοχειακά συγκροτήµατα 

είναι σηµαντική. 

 

Μια νέα διαφαινόµενη τάση στο χώρο, είναι η δηµιουργία δικτύων ξενοδοχείων και 

καταλυµάτων (Cluster). Πρόκειται στην πράξη για τη συνένωση επιχειρήσεων, µε σκοπό 

τη δηµιουργία µιας οργανωµένης οµάδας µε ενιαία ταυτότητα και διαφοροποίηση από τον 

ανώνυµο µαζικό ανταγωνισµό. Οι τουριστικές επιχειρήσεις που συµµετέχουν σε τέτοια 

δίκτυα, διατηρούν την διοικητική τους ανεξαρτησία και αυτονοµία λειτουργώντας όµως 

κάτω από µια επιχειρηµατική οµπρέλα που διασφαλίζει ένα επώνυµο προϊόν. Σήµερα, 

εννέα µεγάλες και µεσαίες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και όµιλοι της χώρας (Airotel, 

Aldemar, Capsis, Bluegr), οι οποίες αθροιστικά διαχειρίζονται πάνω από 15.000 κλίνες, 

συνθέτουν την πρώτη (στον τουρισµό) επιχειρηµατική διαδικτύωση υπό την επωνυµία 

Leading Tourism Cluster (LTC), µε σκοπό καταρχήν τη συνεργασία τους στο τοµέα των 

προµηθειών και στη συνέχεια και σε τοµείς τεχνολογίας, διασφάλισης ποιότητας, 

διαχείρισης προσωπικού, Logistics, τεχνογνωσίας, συµβουλευτικών υπηρεσιών καθώς 

και σε ζητήµατα περιβάλλοντος. 
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Σηµαντικά περιθώρια ανάπτυξης και στη χώρα µας φαίνεται να έχουν τελευταίως τα 

τουριστικά καταλύµατα υψηλού ποιοτικού επιπέδου µε ιστορικό και πολιτισπκό 

ενδιαφέρον. Πρόκειται γα ξενοδοχεία γνωστά ως Historic Hotels τα οποία λειτουργούν σε 

κάστρα, πύργους, µοναστήρια, επαύλεις και γενικότερα σε κτίρια ειδικού ενδιαφέροντος. 

Ο µέσος πελάτης των ιστορικών ξενοδοχείων, πραγµατοποιεί περισσότερα ταξίδια κατά 

τη διάρκεια του έτους και συχνά εκτός περιόδου αιχµής, πραγµατοποιεί περισσότερες 

διανυκτερεύσεις ανά ταξίδι, δαπανά µεγαλύτερα ποσά για διακοπές και εστιάζει το 

ενδιαφέρον του στην πολιτιστική και ιστορική κληρονοµιά του κάθε τόπου. Μέχρι 

στιγµής στο ελληνικό δίκτυο των ιστορικών ξενοδοχείων έχουν ενταχθεί 17 µονάδες σε 

διάφορους τουριστικούς προορισµούς της χώρας (Θεσσαλονίκη, Φλώρινα, Καβάλα, 

Κέρκυρα, Λευκάδα, Ύδρα, Ναύπλιο, Σαντορίνη, Χίος, Μάνη, Ρόδος, Ερµιόνη και 

Κρήτη). 

 

3.6 Προβλήµατα Ξενοδοχειακού Κλάδου 

Το ελληνικό τουριστικό προϊόν παρά το γεγονός ότι κατέχει µια από τις σηµαντικότερες 

θέσεις στην παγκόσµια τουριστική αγορά, εντούτοις παρουσιάζει προβλήµατα 

διαρθρωτικής φύσης, τα οποία συνοψίζονται στα παρακάτω σηµεία: 

• Γεωγραφική συγκέντρωση της τουριστικής προσφοράς σε συγκεκριµένες 

περιφέρειες της χώρας, σε βάρος άλλων περιοχών µη τουριστικά ανεπτυγµένων. 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι το ήµισυ και πλέον του συνόλου των ξενοδοχειακών κλινών 

της χώρας βρίσκεται συγκεντρωµένο στην Κρήτη, τα ∆ωδεκάνησα και τη Στερεά 

Ελλάδα.  

• Έντονη εποχικότητα της τουριστικής ζήτησης, καθώς ο µεγαλύτερος όγκος του 

ετήσιου τουριστικού ρεύµατος (πάνω από το 50% των διανυκτερεύσεων) 

καταφθάνει στη χώρα µας τους µήνες Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέµβριο. Το 

φαινόµενο αυτό σε συνδυασµό µε την ελλιπή υποδοµή και την ανισοκατανοµή της 

τουριστικής δραστηριότητας, επιδρά ανασταλτικά στην ποιότητα των παρεχοµένων 

υπηρεσιών αλλά και στην υγιή ανάπτυξη των επιχειρήσεων. 

• Σηµαντική ανεπάρκεια σε υποστηρικτικές υποδοµές (γήπεδα γκολφ, συνεδριακά 

κέντρα, µαρίνες, κέντρα θαλασσοθεραπείας, κέντρα τουρισµού υγείας, θεµατικά 

πάρκα, κέντρα αθλητισµού, προπονητικά κέντρα, κέντρα αξιοποίησης ιαµατικών 

πηγών, χιονοδροµικά κέντρα κλπ.), η ύπαρξη των οποίων θα οδηγήσει στην 
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ανάπτυξη πολλών µορφών εναλλακτικού τουρισµού πέραν του παραδοσιακού 

τουριστικού προϊόντος.  

• Ισχυρή όσο ποτέ άλλοτε καθίσταται η ανάγκη βελτίωσης του επιπέδου παροχής 

υπηρεσιών σε βοηθητικά καταλύµατα και αµιγή κέντρα εστίασης και αναψυχής, 

καθώς και του επιπέδου εκπαίδευσης και κατάρτισης των απασχολουµένων στον 

τουριστικό τοµέα, της οργανωτικής δοµής των µικροµεσαίων τουριστικών 

επιχειρήσεων, των µέσων µεταφοράς.  

• Έντονη εξακολουθεί να είναι η εξάρτηση των ελληνικών τουριστικών επιχειρήσεων 

από τους µεγάλους διεθνείς τουριστικούς οργανισµούς, τα συµφέροντα των οποίων 

επηρεάζουν σηµαντικά τη διαµόρφωση της τουριστικής κίνησης προς τη χώρα, 

αλλά και της τελικής τιµής των τουριστικών πακέτων. Παράλληλα, η 

διαπραγµατευτική ικανότητα των ελληνικών τουριστικών επιχειρήσεων περιορίζεται 

και από την απουσία αεροµεταφορέων Charter αµιγώς ελληνικών συµφερόντων.  

• Η καθυστέρηση που σηµειώνεται στην εισαγωγή νέων τεχνολογιών (συστήµατα 

CRS, δίκτυα κρατήσεων, διαδίκτυο), καθώς και ο έντονος ανταγωνισµός του 

ελληνικού προορισµού από αγορές τόσο εντός όσο και εκτός  Ε.Ε.,  δηµιουργούν   

περαιτέρω προβλήµατα στην ανταγωνιστικότητα του ελληνικού τουριστικού 

προϊόντος.  

• Η επιχειρηµατικότητα σε όλους τους υποκλάδους του τουρισµού, εµφανίζεται µε 

τη µορφή πολλών και µικρών επιχειρήσεων, χωρίς επώνυµο προϊόν και χωρίς την 

τάση ανάπτυξης συνεργιών που θα τους εξασφαλίσουν µακροπρόθεσµο 

αναπτυξιακό ορίζοντα.  

• Χαµηλό επίπεδο της τουριστικής εκπαίδευσης.  

• Απουσία επιχειρηµατικού ενδιαφέροντος για την ελληνική αγορά από 

αεροπορικές εταιρείες χαµηλού κόστους. 
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3.7 Στρατηγική Ανάλυση SWOT του Ελληνικού Ξενοδοχειακού 

Κλάδου. 

Ο ελληνικός ξενοδοχειακός κλάδος κατέχει µια από τις σηµαντικότερες θέσεις στην 

παγκόσµια τουριστική αγορά. Ακόµη, µε την ένταξη των Βαλκανικών χωρών στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση και µέσα από την οικονοµική κρίση δίνεται η δυνατότητα για 

περαιτέρω ανάπτυξη του ξενοδοχειακού κλάδου. Παρόλα αυτά, ο ελληνικός 

ξενοδοχειακός κλάδος παρουσιάζει πολλά προβλήµατα και αδυναµίες. Επίσης, 

πολλές από τις γειτονικές χώρες της Ελλάδος είναι έτοιµες να επωφεληθούν από τις 

ευκαιρίες που παρουσιάζονται, µε αποτέλεσµα να αποτελούν απειλή για τον ελληνικό 

ξενοδοχειακό κλάδο. Στον παρακάτω πίνακα παρατίθεται η ανάλυση SWOT του 

ελληνικού ξενοδοχειακού κλάδου.  

StrengthsStrengths

�� ΑνέγερσηΑνέγερση νέωννέων σύγχρονωνσύγχρονων µονάδωνµονάδων καικαι
εκσυγχρονισµόςεκσυγχρονισµός //ανακαίνισηανακαίνιση τωντων ήδηήδη
υφιστάµενωνυφιστάµενων..

�� ΒελτίωσηΒελτίωση τωντων υποδοµώνυποδοµών σεσε µεταφορέςµεταφορές, , 
ασφάλειαασφάλεια καικαι περίθαλψηπερίθαλψη

�� ΠροβολήΠροβολή τηςτης χώραςχώρας µέσωµέσω τηςτης
διαφηµιστικήςδιαφηµιστικής//επικοινωνιακήςεπικοινωνιακής εκστρατείαςεκστρατείας
τωντων τουριστικώντουριστικών αρχώναρχών

�� ΒελτίωσηΒελτίωση τηςτης κερδοφορίαςκερδοφορίας τωντων ξενοδοχείωνξενοδοχείων
πολυτελείαςπολυτελείας

�� ΥψηλάΥψηλά επίπεδαεπίπεδα γενικήςγενικής καικαι άµεσηςάµεσης
ρευστότηταςρευστότητας

OpportunitiesOpportunities

�� ΑνάπτυξηΑνάπτυξη εναλλακτικώνεναλλακτικών µορφώνµορφών τουρισµούτουρισµού

�� ΣτροφήΣτροφή σεσε διαφορετικάδιαφορετικά target groups target groups 
τουριστώντουριστών πουπου δαπανούνδαπανούν µεγαλύτεραµεγαλύτερα ποσάποσά
((ππ..χχ. . ΑµερικανοίΑµερικανοί, , ΡώσοιΡώσοι τουρίστεςτουρίστες))

�� ∆υνατότητα∆υνατότητα γιαγια ίδρυσηίδρυση νέωννέων εταιρειώνεταιρειών καικαι
ανέγερσηανέγερση σύγχρονωνσύγχρονων µονάδωνµονάδων µέσωµέσω τουτου
νέουνέου αναπτυξιακούαναπτυξιακού νόµουνόµου

�� ΣταδιακόςΣταδιακός κορεσµόςκορεσµός τωντων τουριστικώντουριστικών
καταλυµάτωνκαταλυµάτων τηςτης ΤουρκίαςΤουρκίας

�� ΠροσέλκυσηΠροσέλκυση µεγαλύτερουµεγαλύτερου εύρουςεύρους τουριστώντουριστών
µέσωµέσω πακέτωνπακέτων ποικίλωνποικίλων τουριστικώντουριστικών
υπηρεσιώνυπηρεσιών σεσε συµφέρουσεςσυµφέρουσες τιµέςτιµές..

�� ΕυνοϊκόΕυνοϊκό µακροοικονοµικόµακροοικονοµικό περιβάλλονπεριβάλλον
((συναλλαγµατικήσυναλλαγµατική ισοτιµίαισοτιµία, , ελαφριάελαφριά
ανάκαµψηανάκαµψη τηςτης παγκόσµιαςπαγκόσµιας οικονοµίαςοικονοµίας))

WeaknessesWeaknesses

�� ΑυξηµένηΑυξηµένη εξάρτησηεξάρτηση απόαπό τουςτους Tour OperatorTour Operator

�� ΈντονηΈντονη εποχικότηταεποχικότητα στηνστην τουριστικήτουριστική κίνησηκίνηση

�� ΛειτουργίαΛειτουργία πολλώνπολλών απαρχαιωµένωναπαρχαιωµένων
ξενοδοχείωνξενοδοχείων

�� ΗΗ πλειοψηφίαπλειοψηφία τωντων εταιρειώνεταιρειών διαχειρίζεταιδιαχειρίζεται
µονάδεςµονάδες χαµηλώνχαµηλών κατηγοριώνκατηγοριών µεµε
περιορισµένοπεριορισµένο φάσµαφάσµα παρεχόµενωνπαρεχόµενων
υπηρεσιώνυπηρεσιών

�� ΧαµηλόςΧαµηλός βαθµόςβαθµός εξειδίκευσηςεξειδίκευσης µεγάλουµεγάλου
ποσοστούποσοστού τουτου απασχολούµενουαπασχολούµενου
προσωπικούπροσωπικού

�� ΖηµιογόναΖηµιογόνα αποτελέσµατααποτελέσµατα, , κυρίωςκυρίως απόαπό τιςτις
µικρότερεςµικρότερες εταιρίεςεταιρίες

ThreatsThreats

�� ΑνταγωνισµόςΑνταγωνισµός απόαπό διεθνήςδιεθνής αλυσίδεςαλυσίδες , , οιοι
οποίεςοποίες αναλαµβάνουναναλαµβάνουν τητη διαχείρισηδιαχείριση
ελληνικώνελληνικών µονάδωνµονάδων υψηλώνυψηλών κατηγοριώνκατηγοριών

�� ΠαραµένειΠαραµένει οο έντονοςέντονος ανταγωνισµόςανταγωνισµός σεσε τιµέςτιµές
καικαι ποιότηταποιότητα απόαπό γειτονικέςγειτονικές χώρεςχώρες ((ΤουρκίαΤουρκία, , 
ΚροατίαΚροατία, , ΑίγυπτοΑίγυπτο), ), ιδιαίτεραιδιαίτερα στοστο επίπεδοεπίπεδο
τωντων καταλυµάτωνκαταλυµάτων χαµηλότερωνχαµηλότερων κατηγοριώνκατηγοριών

�� ΗΗ απειλήαπειλή πανδηµίαςπανδηµίας είναιείναι υπαρκτήυπαρκτή , , µεµε
απρόβλεπτεςαπρόβλεπτες συνέπειεςσυνέπειες

�� ΟρισµένεςΟρισµένες κατηγορίεςκατηγορίες ξενοδοχείωνξενοδοχείων αλλάαλλά καικαι
γεωγραφικέςγεωγραφικές περιοχέςπεριοχές εµφανίζουνεµφανίζουν δείγµαταδείγµατα
κορεσµούκορεσµού, , µεµε ενδεχόµενηενδεχόµενη περαιτέρωπεραιτέρω
ανάπτυξηανάπτυξη νανα αποφέρειαποφέρει αρνητικάαρνητικά
αποτελέσµατααποτελέσµατα

 
Πίνακας 2 
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Κεφάλαιο 4. Πρακτική Εφαρµογή Ξενοδοχειακής Λογιστικής. 

Η Περιπτωσιολογική Μελέτη της ELPIDA Α.Ξ.Τ.Ε. 

 

4.1 Εισαγωγή 

Στο κεφάλαιο αυτό, αναλύονται οι λογιστικές καταστάσεις της ξενοδοχειακής 

µονάδας ELPIDA Α.Ξ.Τ.Ε. την τριετία 2005-2007 µε τη βοήθεια αριθµοδεικτών, και 

διεξάγεται σύγκριση µε το χρηµατοοικονοµικό προφίλ του ξενοδοχειακού κλάδου. 

Σηµαντική υπήρξε η βοήθεια των σύγχρονων µεθόδων χρηµατοοικονοµικής ανάλυσης 

που συντέλεσαν σε µια πιο ξεκάθαρη εικόνα της εταιρείας καθώς και των 

συµπερασµάτων αυτού. Η χρηµατοοικονοµική ανάλυση αποτελεί στις µέρες µας ένα 

χρήσιµο εργαλείο που χρησιµοποιούν πολλές εταιρίες, το δηµόσιο και διάφοροι 

άλλοι φορείς. Ένα κύριο πλεονέκτηµα της περιπτωσιολογικής µελέτης είναι η 

δυνατότητα να ανασύρει πληροφορίες από πολλές διαφορετικές πηγές όπως 

συνεντεύξεις, παρατηρήσεις και ιστορικά δεδοµένα 

 

4.2 Προφίλ Ξενοδοχειακής Επιχείρησης 

Το ξενοδοχείο ELPIDA Α.Ξ.Τ.Ε. ιδρύθηκε το 1982 στις Σέρρες (Μεραρχίας 66) και 

απασχολεί 23 υπαλλήλους έως σήµερα. Πρόεδρος του ∆.Σ. είναι ο Κωνσταντινίδης 

Νικ. Χρήστος και αντιπρόεδρος του ∆.Σ. είναι ο Κωνσταντινίδης Ανεστ. Χρήστος. 

Το ξενοδοχείο διαθέτει 80 δίκλινα και τρίκλινα δωµάτια. Οι υπηρεσίες που παρέχει 

είναι: ∆ωµάτια και Υπηρεσίες για άτοµα µε ειδικές ανάγκες, ∆ωµάτια για µη 

καπνιστές, Family Rooms,  Εστιατόριο, Bar, Υπηρεσία ∆ωµατίου, ∆ωρεάν Χρήση 

WiFi σε όλους τους χώρους, Internet corner, Πλυντήριο-Στεγνωτήριο-Καθάρισµα-

Σιδέρωµα, Φύλαξη Αποσκευών, Parking, Μετακινήσεις, Γυµναστήριο, Συνεδριακό 

Κέντρο. Οι χώροι του ξενοδοχείου προσφέρουν υψηλή αισθητική, πολυτέλεια και 

χαλάρωση, µέσα από εµπλουτισµένες υπηρεσίες και λειτουργικές ανέσεις. 
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4.3 Γενικά Στοιχεία Αριθµοδεικτών 

Αριθµοδείκτης είναι η σχέση δύο λογικά συνδεόµενων µεγεθών η οποία εµφανίζεται 

σαν λόγος ή σαν εκατοστιαία αναλογία. Είναι αυτονόητο, ότι δύο µεγέθη του 

ισολογισµού τυχαία παρµένα για να συστήσουν αριθµοδείκτη, πιθανώς δεν θα έχουν 

καµιά αξία για τον µελετητή, αν δεν υπάρχει καµιά λογική σχέση µεταξύ τους. Για το 

λόγο αυτό, τα µεγέθη του αριθµοδείκτη επιλέγονται έτσι, που ο συνδυασµός τους να δίνει 

ένα νέο χρήσιµο στοιχείο. Οι αριθµοδείκτες είναι ένα µέσο που διευκολύνει τη σύγκριση 

µεταξύ των ποσών που παρουσιάζονται στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις. 

Θεωρούνται ένα από τα κυριότερα εργαλεία στην ανάλυση χρηµατοοικονοµικών 

καταστάσεων, γιατί βοηθούν τον αναλυτή να παρουσιάσει περιληπτικά και µε εύκολα 

κατανοητό τρόπο, τα δεδοµένα των καταστάσεων. Συνδυάζοντας εκείνα τα ποσά τα 

οποία συγκρινόµενα θα µπορούσαν να γίνουν πηγή πληροφόρησης για τον αναλυτή, οι 

αριθµοδείκτες δίνουν µια συνοπτική εικόνα για το παρελθόν, το παρόν και το µέλλον 

της εταιρίας που εξετάζεται. Πρέπει να τονιστεί όµως, ότι οι αριθµοδείκτες είναι 

αλληλοεξαρτώµενοι και θα πρέπει να εξετάζονται σαν σύνολο. Πολλές φορές η βελτίωση 

ενός αριθµοδείκτη µπορεί να σηµαίνει την επιδείνωση ενός άλλου ή άλλων 

αριθµοδεικτών, οι οποίοι είναι απαραίτητο να συνεξετάζονται πριν από οποιαδήποτε 

ερµηνεία. Επίσης, η ανάλυση των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων µε αριθµοδείκτες, 

πρέπει να τους συγκρίνει µεταξύ τους διαχρονικά και διεπιχειρησιακά, δηλαδή µε τους 

αντίστοιχους αριθµοδείκτες άλλων εταιριών του κλάδου (Αδαµίδης, 1998).  

 

Με την χρήση των αριθµοδεικτών µπορούµε να προσδιορίσουµε το βαθµό της 

παραγωγικότητας και αποδοτικότητας των διάφορων τοµέων και κλάδων της 

επιχειρήσεως, µε απώτερο σκοπό την ορθολογικότερη χρησιµοποίηση των διάφορων 

µέσων, πόρων και συντελεστών της παραγωγής της επιχειρήσεως. Η ορθολογική 

όµως χρησιµοποίηση των συντελεστών αυτών προϋποθέτει ορθολογική διοίκηση των 

επιχειρήσεων, χρησιµοποίηση µοντέρνων µεθόδων και τεχνικού εξοπλισµού στη 

διοίκηση, υψηλά µορφωµένο, εκπαιδευµένο και ειδικευµένο ανθρώπινο δυναµικό και 

προπαντός διευθυντές στην επιχείρηση. Η χρησιµοποίηση των αριθµοδεικτών θα δώσει 

τη δυνατότητα για την αξιοποίηση του κατάλληλου λογιστικού και στατιστικού 

υλικού των επιχειρήσεων από ανθρώπους όχι µόνο µέσα στην επιχείρηση αλλά και 

από ανθρώπους εκτός επιχειρήσεως, όπως από οικονοµικούς αναλυτές, χρηµατιστές, 

επενδυτές ή ακόµη και απλώς ερευνητές επιχειρηµατικών προβληµάτων. Τα 
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περισσότερα όµως στοιχεία για την κατάρτιση των αριθµοδεικτών προέρχονται από 

τους δηµοσιευµένους ισολογισµούς των επιχειρήσεων και των λογαριασµών 

αποτελεσµάτων χρήσεως. Σε άλλες χώρες, οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να 

δηµοσιεύσουν και την κατάσταση πηγών και διαθέσεως κεφαλαίου της επιχειρήσεως, 

οπότε περισσότερα στοιχεία είναι διαθέσιµα στους ενδιαφερόµενους. 

 

Οι αριθµοδείκτες που καταρτίζονται σε µια επιχείρηση, είναι πολύ χρήσιµοι και 

απαραίτητοι, γιατί βοηθούν στην ανάλυση, τη διάγνωση και εκτίµηση της παρούσης 

καταστάσεως και των συνθηκών της επιχειρήσεως, αποκτούν όµως µεγαλύτερη 

ωφέλεια και σπουδαιότητα όταν: 

• Συγκρίνονται µε προηγούµενα χρόνια. Έτσι ανακαλύπτουµε πραγµατικά τις 

µεταβολές και την τάση των διαφόρων µεγεθών στην επιχείρηση. 

• Συγκρίνονται µε οµοειδείς δείκτες άλλων συναγωνιστικών επιχειρήσεων στους 

οποίους καταρτίζουµε βάση των δηµοσιευµένων στοιχείων των επιχειρήσεων 

αυτών. 

• Συγκρίνονται µε τους µέσους δείκτες του κλάδου, στον οποίο ανήκει η 

επιχείρηση µας (Κατσανίδης, 2005). 

 

Για την ανάλυση της ELPIDA Α.Ξ.Τ.Ε. θα χρησιµοποιήσουµε τους αριθµοδείκτες 

Αποδοτικότητας, Ρευστότητας, Αποτελεσµατικότητας, Φερεγγυότητας και 

∆ιαχείρισης Κόστους. Οι αριθµοδείκτες µπορούν να ταξινοµηθούν σε διάφορες 

κατηγορίες ανάλογα µε το κριτήριο που χρησιµοποιείται και τον τύπο της 

επιχειρηµατικής δραστηριότητας που αναφέρεται, αλλά και ανάλογα µε την ανάλυση 

και έρευνα που επιχειρούνται. 

• Αριθµοδείκτες Αποδοτικότητας: Αναφέρονται στη σχέση του τελικού 

αποτελέσµατος της επιχείρησης µε τις συνολικές πωλήσεις και µε το 

επενδυµένο συνολικό ή ίδιο Κεφάλαιο. Είναι οι τελικοί δείκτες, που δείχνουν 

πόσο αποδοτικά λειτουργεί η επιχείρηση. Οι δείκτες αποδοτικότητας αποτελούν 

σηµαντικά κριτήρια, βάσει των οποίων εξάγουµε συνολικά συµπεράσµατα για την 

αποτελεσµατική ή όχι άσκηση της διοίκησης,. 

• Αριθµοδείκτες Ρευστότητας: Αξιολογούν την ικανότητα της επιχείρησης να 

αντιµετωπίζει τις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις της και βασίζονται σε στοιχεία 
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και δεδοµένα του κεφαλαίου κίνησης του ισολογισµού της επιχείρησης και 

χρησιµοποιούνται παράλληλα µε άλλα χρηµατοοικονοµικά εργαλεία. 

• Αριθµοδείκτες Αποτελεσµατικότητας: Αναφέρονται στις σχέσεις διαφόρων 

στοιχείων της επιχείρησης στα πλαίσια της δραστηριότητας της και δείχνουν 

τον βαθµό αποτελεσµατικότητας, δηλαδή κατά πόσο γίνεται ικανοποιητική ή 

όχι η χρησιµοποίηση των περιουσιακών της στοιχείων. 

• Αριθµοδείκτες Φερεγγυότητας: Εκφράζεται η ικανότητα της επιχείρησης να 

εκπληρώνει τις πάγιες υποχρεώσεις της προς το ξένο κεφάλαιο. 

• Αριθµοδείκτες ∆ιαχείρισης Κόστους: Χρησιµοποιούνται στην ανάλυση για 

να  αξιολογήσουν την αποτελεσµατικότητα και την διαχείριση του κόστους 

της οικονοµικής µονάδας.  
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Αριθµοδείκτες 
 

Α) Αριθµοδείκτες Ρευστότητας 

ςΥποχρεώσει σµεςΒραχυπρόθε

Ενεργητικό νΚυκλοφορού
 Ρευστότητα Γενική =  

ςΥποχρεώσει σµεςΒραχυπρόθε

Αποθέµατα - Ενεργητικό νΚυκλοφορού
   Ρευστότητα Άµεση =  

∆ιάρκεια Εµπορικού Κύκλου = Ηµέρες Αποθεµάτων + Ηµέρες Απαιτήσεων - Ηµέρες Υποχρεώσεων 
Ηµέρες Πίστωσης από Προµηθευτές 
Ηµέρες Αποθεµάτων 
Ηµέρες Απαιτήσεων 

 
Β )Αριθµοδείκτες Λειτουργικής Αποτελεσµατικότητας 

Απαιτήσεις

Πωλήσεις
Απαιτήσεων Ταχύτητα κήΚυκλοφορια =  

Αποθέµατα

Πωλήσεις
Αποθεµάτων Ταχύτητα κήΚυκλοφορια =  

Ενεργ. Σύνολο

Πωλήσεις
ύΕνεργητικο Ταχύτητα κήΚυκλοφορια =  

Υποχρ. Βραχ.

Πωλήσεις
Υποχρ. Βραχ. Ταχύτητα κήΚυκλοφορια =  

 
Γ) Αριθµοδείκτες Αποδοτικότητας 

ύΕνεργητικο Συνολο

ΚΠΦ
φόρων ROA  προ =  

Κεφάλαια Ίδια

ΚΠΦ
φόρων   προROE =  

Πωλήσεις

ΚΠΤΦΑ
ΚΠΤΦΑ Περιθώριο =  

Πωλήσεις

ΚΠΦ
ΚΠΦ Περιθώριο =  

 
∆) Αριθµοδείκτες Φερεγγυότητας 

Κεφάλαια Ιδια

Κεφάλαια Ξενα
Κεφάλαια Ιδια  προςΞένα =  

ύΕνεργητικο Σύνολο

Κεφάλαια Ξενα
ςΕπιβάρυνση ∆ανειακής Βαθµός =  

 
Ε) Αριθµοδείκτες ∆ιαχείρισης Κόστους 

Εργασιών Κύκλο

∆ιοίκησης Εξοδα
Εργασ. Κύκλο  προς∆ιοίκησης Εξοδ. =  

Εργασιών Κύκλο

∆ιάθεσης Εξοδα
Εργασ. Κύκλο  προς∆ιάθεσης Εξοδ. =  

Εργασιών Κύκλο

Ε.Α.Ε.Ζ
Εργ. Κύκ. ρος και Ζηµ πξοδΕκτ.Ανορ.Ε =  

Πίνακας 3 
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A) Για την ανάλυση της ρευστότητας της ELPIDA Α.Ξ.Τ.Ε. θα χρησιµοποιήσουµε τους 

αριθµοδείκτες Γενικής Ρευστότητας, Άµεσης Ρευστότητας, ∆ιάρκειας Εµπορικού 

Κύκλου, Ηµέρες Αποθεµάτων, Ηµέρες Απαιτήσεων, και Ηµέρες Πίστωσης από 

Προµηθευτές. 

 

Γενική Ρευστότητα 

∆είχνει το βαθµό κατά τον οποίο η επιχείρηση µπορεί να αντιµετωπίσει τις τρέχουσες 

ή ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις της µε χρήση των διαθέσιµων και λοιπών 

κυκλοφοριακών περιουσιακών στοιχείων της. Ο βαθµός ρευστότητας εξαρτάται 

σηµαντικά από τη δυνατότητα της επιχείρησης να ρευστοποιεί έγκαιρα τα αποθέµατα και 

τις βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις της. Όσο µεγαλύτερος είναι ο δείκτης (µεγαλύτερος 

από την µονάδα), τόσο µεγαλύτερο το περιθώριο ασφάλειας  των βραχυπρόθεσµων 

δανειστών της επιχείρησης και τόσο σε καλύτερη θέση από πλευράς ρευστότητας 

βρίσκεται η οικονοµική µονάδα. Σε κανονικές συνθήκες ένα αποτέλεσµα ίσο µε 2 θα 

είναι πολύ καλό (πάντα όµως εξαρτάται από τον κλάδο στον οποίο εντάσσεται η 

επιχείρηση).  

 

Άµεση Ρευστότητα 

Ο αριθµοδείκτης εµφανίζει την ικανότητα της επιχείρησης να ανταποκρίνεται αµέσως 

στις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις της µε τα µετρητά του ταµείου της και τους 

λογαριασµούς καταθέσεων όψεως των τραπεζών. Όσο µεγαλύτερος είναι ο αριθµοδείκτης, 

τόσο καλύτερος είναι ο βαθµός ρευστότητας. Πολύ µεγάλος βαθµός ρευστότητας δεν 

σηµαίνει πάντοτε σωστή οικονοµική διαχείριση. Το άριστο ύψος του αριθµοδείκτη αυτού 

πρέπει να κυµαίνεται σε ένα σηµείο το οποίο θα επιτρέπει στην επιχείρηση να 

ανταποκρίνεται στα βραχυχρόνια χρέη της µε σχετική άνεση, χωρίς όµως ένα σηµαντικό 

µέρος των διαθεσίµων της να λιµνάζει στο ταµείο της και στις τράπεζες. Αν ο δείκτης  της 

Άµεσης Ρευστότητας είναι µεγαλύτερη της µονάδας τότε η επιχείρηση χαρακτηρίζεται 

ασφαλή, πάντα εξαρτώµενο από τον κλάδο ( Αδαµίδης, 1998). 

 

∆ιάρκεια Εµπορικού Κύκλου 

Η ∆ιάρκεια Εµπορικού Κύκλου είναι το σύνολο των Ηµερών Απαιτήσεων, των Ηµερών 

των Αποθεµάτων µείον των Ηµερών των Υποχρεώσεων. Ο συγκεκριµένος δείκτης 

χρησιµοποιείται ως βοηθητικός για την πληρέστερη απεικόνιση της συνολικής 

ρευστότητας των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων.   
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Ηµέρες Αποθεµάτων 

Τα αποθέµατα επειδή αντιπροσωπεύουν αχρησιµοποίητα κεφάλαια θα πρέπει να 

αλλάζουν συχνά για να αποφέρουν κέρδος µέσω των πωλήσεων και να µην 

παραµένουν στις αποθήκες για µεγάλα χρονικά διαστήµατα. Άρα είναι καλό να είναι 

µικρότερος των 10-14 ηµερών.  

 

Ηµέρες Απαιτήσεων 

Όσο µικρότερος είναι ο αριθµοδείκτης τόσο καλύτερη η κατάσταση της επιχείρησης 

και τόσο πιο γρήγορα εισπράττονται οι απαιτήσεις πάντα όµως είναι αναγκαία σύγκριση 

µε τις τιµές του κλάδου. 

 
Ηµέρες Πίστωσης από Προµηθευτές 

Ο αριθµοδείκτης είναι αναγκαίο να συγκρίνεται µε την αντίστοιχη τιµή του κλάδου 

και µε τις ηµέρες απαιτήσεων. 

 

B) Στη συνέχεια, για την ανάλυση της Αποδοτικότητας της ELPIDA Α.Ξ.Τ.Ε. θα 

χρησιµοποιήσουµε τους αριθµοδείκτες Απόδοσης Ιδίων Κεφαλαίων προ Φόρων, 

Απόδοσης Συνολικού Ενεργητικού προ Φόρων, Περιθωρίου Κέρδους προ Φόρων, 

Τόκων και Αποσβέσεων, Περιθωρίου Καθαρού Κέρδους (προ φόρων). 

 

Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων προ Φόρων 

Ο δείκτης εµφανίζει την απόδοση των Ιδίων Κεφαλαίων. Ο δείκτης µετρά τον βαθµό 

αξιοποίησης των Ιδίων Κεφαλαίων, την τιµή απόδοσης που εξασφαλίζουν οι 

µάνατζερ επί των κεφαλαίων που διαθέτονται από τους επιχειρηµατίες. Ο 

συγκεκριµένος δείκτης µπορεί να συγκριθεί µε το κόστος ευκαιρίας (επιτόκιο 

καταθέσεων και το ασφάλιστρο κινδύνου) και συνεκτιµάται µε τη φύση της 

δραστηριότητας της εκάστοτε επιχείρησης. Όσο µεγαλύτερο είναι το ποσοστό 

απόδοσης τόσο το καλύτερο για την επιχείρηση και τους µετόχους αυτής.  

 

Απόδοση Συνολικού Ενεργητικού προ Φόρων 

Ο αριθµοδείκτης της Απόδοσης Συνολικού Ενεργητικού Προ Φόρων (ROA ή ROI 

προ φόρων), ο οποίος ορίζεται ως το πηλίκο των Καθαρών Αποτελεσµάτων (κέρδη) 

Χρήσεως Πριν τους Φόρους προς το σύνολο του Ενεργητικού. Αυτός ο δείκτης 

εκφράζει τα ποσοστιαία κέρδη που τα επενδυµένα κεφάλαια αποφέρουν στην 
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επιχείρηση. Ο υπολογισµός περικλείει τόκους και φόρους, γιατί αυτά τα δύο στοιχεία 

δεν ελέγχονται από τη διεύθυνση της επιχείρησης και δεν µπορούν να ελαττωθούν µε 

µια καλύτερη χρησιµοποίηση των στοιχείων του ενεργητικού. Όταν έχουµε να 

συγκρίνουµε παρόµοιες επιχειρήσεις, αυτός ο δείκτης αξιολογεί το βαθµό 

χρησιµοποίησης των στοιχείων του ενεργητικού των επιχειρήσεων και δείχνει ποια 

απ' όλες χρησιµοποιεί τα στοιχεία του ενεργητικού της περισσότερο αποδοτικά. 

 

Περιθωρίου Κέρδους προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων 

Η χρησιµοποίηση στον αριθµητή των Κερδών προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων 

έχει τα εξής πλεονεκτήµατα: µη παραπλάνηση των επενδυτών σε περίπτωση χρήσης 

διαφορετικής µεθόδου απόσβεσης, µη υπολογισµός φόρων (γιατί τα κέρδη δεν 

αποτελούν παράγοντα που µπορεί να επηρεάσει το µάνατζµεντ), µη υπολογισµός 

αποσβέσεων (οπότε δεν τιµωρούνται οι επιχειρήσεις που πραγµατοποιούν 

επενδύσεις) και µη υπολογισµός τόκων (των οποίων το ύψος µπορούσε να 

επηρεασθεί από το ύψος των επιτοκίων και την κεφαλαιακή διάρθρωση της). Είναι 

φανερό ότι όσο µεγαλύτερη τιµή λαµβάνει, τόσο µεγαλύτερη είναι η κερδοφορία της 

οικονοµικής µονάδας. 

 

Περιθωρίου Καθαρού Κέρδους (προ φόρων) 

Ο εν λόγω δείκτης αποτελεί το ποσοστό των καθαρών κερδών προ φόρων προς τα 

συνολικά έσοδα πωλήσεων. Τα καθαρά κέρδη προ φόρων προκύπτουν µετά την 

αφαίρεση, από τη συνολική αξία των πωλήσεων, των παρακάτω εξόδων: 

• Κόστος πωληθέντων  

• Γενικά διοικητικά και έξοδα πωλήσεων 

• Τόκοι ξένου κεφαλαίου και λοιπά χρηµατοοικονοµικά έξοδα 

• ∆ιάφορα έξοδα  

• Αποσβέσεις 

 

Ο δείκτης αυτός µας δείχνει το καθαρό περιθώριο κέρδους από τη συνολική 

λειτουργική δραστηριότητα της επιχείρησης πριν από την αφαίρεση των φόρων. 

Βέβαια, από τα παραπάνω, είναι σαφές ότι στα καθαρά κέρδη προ φόρων, δεν συ-

µπεριλαµβάνονται τα διάφορα έσοδα της επιχείρησης, τα οποία µπορεί να προέρχονται 

από την εκµετάλλευση άλλων, µη λειτουργικών δραστηριοτήτων της, όπως έσοδα από 
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τοποθετήσεις στο χρηµατιστήριο, έσοδα από συµµετοχές, προσωρινές τοποθετήσεις σε 

διάφορα αξιόγραφα, έσοδα από δικαιώµατα διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας λοιπά έκτακτα 

έσοδα. 

 

Γ) Στη συνέχεια για την ανάλυση της Αποτελεσµατικότητας της ELPIDA Α.Ξ.Τ.Ε. θα 

χρησιµοποιήσουµε τους αριθµοδείκτες Κυκλοφοριακής Ταχύτητας  Απαιτήσεων, 

Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Αποθεµάτων, Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Ενεργητικού, 

και Πωλήσεων προς Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 

 

Κυκλοφοριακή Ταχύτητα  Απαιτήσεων 

Ο δείκτης µας δείχνει τον αριθµό των περιστροφών που πραγµατοποιούν οι απαιτήσεις της 

επιχείρησης σε ένα χρόνο ή πόσες φορές εισπράττονται, κατά τη διάρκεια µιας οικονοµικής 

χρήσης, οι απαιτήσεις της επιχείρησης. Όσο δηλαδή, ταχύτερη είναι η είσπραξη των 

απαιτήσεων, τόσο µικρότερη είναι η χρονική διάρκεια δέσµευσης κεφαλαιακών πόρων της 

επιχείρησης και, αντιθέτως, όσο βραδύτερη είναι η είσπραξη των απαιτήσεων, τόσο 

µεγαλύτερος είναι και ο χρόνος δέσµευσης επιχειρηµατικών κεφαλαίων. Από τον δείκτη 

αυτό, επίσης, µπορούµε να διερευνήσουµε και την εισπρακτική ικανότητα της επιχείρησης 

ή την αλλαγή της πολιτικής της αφορά τους χορηγούµενους λογαριασµούς της. Η πορεία, 

τέλος, του δείκτη αυτού συναρτάται από τη φάση, στην οποία βρίσκεται ο οικονοµικός 

κύκλος (ένταση ή κάµψη της οικονοµικής δραστηριότητας), τα χαρακτηριστικά της 

επιχείρησης, καθώς και τα διαθέσιµα κεφάλαια τη για την παροχή πιστώσεων στην αγορά. 

 

Κυκλοφοριακή Ταχύτητα  Αποθεµάτων 

Τα αποθέµατα έτοιµων προϊόντων, πρώτων και βοηθητικών υλών, πρέπει να διατηρούνται σε 

ένα ορθολογικό επίπεδο, έτσι ώστε να επιτρέπεται η οµαλή και απρόσκοπτη εκτέλεση του 

προγράµµατος παραγωγής, και των παραγγελιών της επιχείρησης. Ο δείκτης κυκλοφοριακής 

ταχύτητας των αποθεµάτων (∆.Κ.Τ.Α.) µας δείχνει το βαθµό ρευστότητας των 

αποθεµάτων. Ο δείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας αποθεµάτων έχει µεγάλη σηµασία για τη 

χρηµατοοικονοµική διαχείριση (διοίκηση) µιας επιχείρησης καθώς: Αποτελεί ένα κριτήριο 

µέτρησης του βαθµού ρευστότητας των αποθεµάτων της επιχείρησης, ενώ µέσω αυτού του 

δείκτη, µπορεί να γίνει η παρακολούθηση του ορθολογικού προγραµµατισµού των 

παραγγελιών και των αποθεµάτων, καθώς και των από φάσεων της διοίκησης σχετικά µε τη 

δέσµευση των απασχολούµενων κεφαλαίων σε αποθέµατα, δηλαδή της ορθολογικής 

διαχείρισης των αποθεµάτων. Για την ορθή ερµηνεία και αξιολόγηση του δείκτη αυτού πρέπει 
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να λάβουµε υπόψη µας τις συνθήκες που επικρατούν στον κλάδο, στον οποίο ανήκει η επιχεί-

ρηση, και, κυρίως, τις ιδιαιτερότητες της  επιχείρησης. Ο χαµηλός δείκτης Κυκλοφοριακής 

Ταχύτητας των Αποθεµάτων, σε σχέση πάντα µε τους αριθµοδείκτες του κλάδου, 

σηµαίνει εξάντληση των κεφαλαίων σε Αποθέµατα µε αποτέλεσµα ένα ποσοστό 

αυτών να έχει απαξιωθεί. Αντίθετα ένας υψηλός δείκτης υποδηλώνει από την µία 

πλευρά βαθµό αποτελεσµατικότητας, από τη άλλη όµως µπορεί το ύψος των 

Αποθεµάτων να µην είναι ικανοποιητικό σε σχέση µε τις Πωλήσεις.   

 

Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Ενεργητικού 

Ο δείκτης αυτός είναι το κριτήριο που µετρά την κυκλοφοριακή ταχύτητα όλων των 

στοιχείων του ενεργητικού, δηλαδή την κυκλοφοριακή ταχύτητα των συνολικών 

επενδυµένων κεφαλαίων στην επιχείρηση. Η κυκλοφοριακή ταχύτητα των 

επενδυµένων κεφαλαίων δείχνει το βαθµό εντατικοποίησης τους. Όσο µεγαλύτερος 

είναι ο αριθµητής του παραπάνω κλάσµατος, δηλαδή οι πωλήσεις, τόσο υψηλότερη θα 

είναι η τιµή του δείκτη αυτού, δηλαδή τόσο µεγαλύτερη θα είναι η κυκλοφοριακή 

ταχύτητα των επενδυµένων κεφαλαίων, πράγµα που σηµαίνει ότι τόσο καλύτερη θα 

είναι η αξιοποίηση του παραγωγικού εξοπλισµού και των παραγωγικών 

εγκαταστάσεων, καθώς και των αποθεµάτων και των άλλων στοιχείων του 

ενεργητικού. Κατά την αξιολόγηση του δείκτη αυτού, θα πρέπει να λάβουµε υπόψη 

µας ότι το ύψος του, ακόµη και για τις επιχειρήσεις του ίδιου κλάδου, εξαρτάται από 

το βαθµό δραστηριοποίησης των παραγωγικών εγκαταστάσεων, καθώς και από τις 

επενδύσεις σε αποθέµατα. 

 

Πωλήσεις προς Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 

Ο εν λόγω δείκτης αριθµοδείκτης αντικατοπτρίζει την σχέση των Πωλήσεων µε τις 

Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις της οικονοµικής µονάδας. Αναφορικά µε την 

επιθυµητή συµπεριφορά του δείκτη, είναι φανερό ότι όσο µεγαλύτερη τιµή λαµβάνει, 

τόσο καλύτερο για την  πορεία της οικονοµικής µονάδας. 

 

∆) Για την ανάλυση της Φερεγγυότητας της ELPIDA Α.Ξ.Τ.Ε. θα χρησιµοποιήσουµε 

τους Αριθµοδείκτες Συνολικών Υποχρεώσεων (Ξένα) προς Ίδια Κεφάλαια, και 

Συνολικών Υποχρεώσεων (Ξένα) προς Συνολικά Κεφάλαια. 
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Συνολικές Υποχρεώσεις (Ξένα) προς Ίδια Κεφάλαια 

Ο συγκεκριµένος αριθµοδείκτης εκφράζει την σχέση Ιδίων και Ξένων Κεφαλαίων 

και χρησιµοποιείται για την διαπίστωση ύπαρξης ή όχι υπερδανεισµού σε µια 

οικονοµική µονάδα. Όσο µικρότερος είναι ο δείκτης, τόσο τα Ίδια Κεφάλαια 

καλύπτουν τις υποχρεώσεις προς τρίτους και συνεπώς τόσο πιο µεγαλύτερη είναι η 

φερεγγυότητα της οικονοµικής µονάδας και η αυτονοµία της. 

 

Συνολικές Υποχρεώσεις (Ξένα) προς Συνολικά Κεφάλαια 

Αυτός ο αριθµοδείκτης µετράει το ύψους των συνολικών ξένων κεφαλαίων που έχουν 

χορηγήσει οι πιστωτές στην επιχείρηση. Υψηλές τιµές του αριθµοδείκτη αποτελούν 

ένδειξη αύξησης του κινδύνου για τους πιστωτές λόγω της πιθανότητας η επιχείρηση 

να καταστεί αφερέγγυα, αναξιόχρεη  προτού ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις όλων των 

πιστωτών έναντι της επιχείρησης. Όσο µικρότερος, τόσο µεγαλύτερο το περιθώριο 

ασφαλείας έναντι των ζηµιών των πιστωτών στην περίπτωση ρευστοποίησης της 

επιχείρησης. Επίσης γενικά οι επενδυτές προτιµούν χαµηλούς τιµές γιατί άµεση 

συνέπεια του δανεισµού είναι η καταβολή τόκων από µέρους της επιχείρησης, 

γεγονός που επηρεάζει τόσο τη ρευστότητα όσο και την κερδοφορία της επιχείρησης. 

Η επιθυµητή τιµή µιας επιχείρησης εξαρτάται από πολλούς παράγοντες όπως η 

σταθερότητα της κερδοφορίας της επιχείρησης, η κατάσταση που επικρατεί στον 

παραγωγικό κλάδο που ανήκει η επιχείρηση. Πιστεύεται γενικά ότι όσο πιο σταθερή 

ήταν η κερδοφορία της επιχείρησης τόσο µεγαλύτερη είναι η πιθανότητα ότι οι 

επενδυτές και πιστωτές θα αποδεχθούν υψηλότερους βαθµούς δανειακής 

επιβάρυνσης. 

 

Ε) Τέλος, για την ανάλυση της ∆ιαχείρισης Κόστους της ELPIDA Α.Ξ.Τ.Ε. θα 

χρησιµοποιήσουµε τους Αριθµοδείκτες Έξοδα ∆ιοίκησης προς Κύκλο Εργασιών, 

Έξοδα Λειτουργίας ∆ιαθέσεως προς Κύκλο Εργασιών, Έκτακτα και Ανόργανα 

Έξοδα και Ζηµίες προς Κύκλο Εργασιών. 

 

Έξοδα ∆ιοίκησης προς Κύκλο Εργασιών 

Ο συγκεκριµένος δείκτης αξιολογεί την σχέση των Εξόδων ∆ιοίκησης µε το σύνολο 

του Κύκλου Εργασιών. Όσο µικρότερος είναι ο δείκτης τόσο µικρότερη είναι η 

επιβάρυνση του Κύκλου Εργασιών από τα Έξοδα ∆ιοίκησης.   
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Έξοδα Λειτουργίας ∆ιαθέσεως προς Κύκλο Εργασιών 

Ο συγκεκριµένος δείκτης αξιολογεί την σχέση των Εξόδων ∆ιάθεσης µε το σύνολο 

του Κύκλου Εργασιών. Όσο µικρότερος είναι ο δείκτης τόσο µικρότερη είναι η 

επιβάρυνση του Κύκλου Εργασιών από τα Έξοδα ∆ιάθεσης.   

 

Έκτακτα και Ανόργανα Έξοδα και Ζηµίες προς Κύκλο Εργασιών 

Ο συγκεκριµένος δείκτης αξιολογεί την σχέση των Έκτακτων και Ανόργανων 

Εξόδων µε το σύνολο του Κύκλου Εργασιών. Όσο µικρότερος είναι ο δείκτης τόσο 

µικρότερη είναι η επιβάρυνση του Κύκλου Εργασιών από τα Έκτακτα και Ανόργανα 

Έξοδα. 

 

4.4 ∆ιαχρονική Σύγκριση της ELPIDA Α.Ξ.Τ.Ε. µε το 

Χρηµατοοικονοµικό Προφίλ του Ξενοδοχειακού Κλάδου  

Η χρήση του µέσου όρου του κλάδου σαν σηµείο αναφοράς µπορεί να είναι χρήσιµη 

για συγκρίσεις για αυτό το λόγο χρησιµοποιείται και στην συγκεκριµένη σύγκριση. 

Στη περίπτωση που δεν υπάρχουν διαθέσιµοι αριθµοδείκτες ο αναλυτής θα πρέπει να  

τους υπολογίσει σύµφωνα µε τους παραπάνω τύπους.  

 

Αναλύοντας τον αριθµοδείκτη Γενικής Ρευστότητας κατά τα έτη 2005-2007 

διαπιστώνουµε µια θεαµατική αύξηση από 0.52 το 2005 σε 7,21 το 2006. Το επόµενο 

έτος (2007) η γενική ρευστότητα ήταν σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο 1,49 δηλαδή 

µεγαλύτερη της µονάδας ή µε άλλα λόγια τα κυκλοφορούντα και τα διαθέσιµα 

υπερκαλύπτουν τις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις στη δεδοµένη χρονική στιγµή. Μια 

περαιτέρω σύγκριση και µε τους δείκτες του ξενοδοχειακού κλάδου φανερώνει ότι η 

επιχείρηση είναι και ικανή να εξοφλήσει τις βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις των πιστωτών 

αφού πρέπει να πληρωθούν µετρητά. Το γεγονός το ότι η γενική ρευστότητα το 2005 

ήταν 0,52 δεν δηµιουργεί ανησυχίες διότι υπάρχει πιθανότητα όπως το ότι τα µεγέθη 

αυτά τα λαµβάνουµε από τον ισολογισµό στο τέλος της διαχειριστικής περιόδου και 

είναι πιθανό να διαφέρουν σηµαντικά αν ληφθούν σε κάποια άλλη χρονική στιγµή. 

Συµπερασµατικά, η επιχείρηση διατηρεί πάρα πολύ καλή Γενική Ρευστότητα και δεν 

πρέπει να αντιµετωπίζει κανένα πρόβληµα στην οµαλή κάλυψη των Βραχυπρόθεσµων 

Υποχρεώσεων της.  
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Γενική Ρευστότητα 2007 2006 2005 

ELPIDA Α.Ξ.Τ.Ε. 1,49 7,21 0,52 

Ξενοδοχ. Κλάδος 1,76 1,88 1,82 

Πίνακας 4 
   

Ο αριθµοδείκτης της Άµεσης Ρευστότητας ακολουθεί την ίδια τάση µε αυτή της 

Γενικής Ρευστότητας. Το έτος 2005 ήταν 0,50 ενώ παρουσίασε ραγδαία αύξηση το 

2006 και έφτασε στο 5,95 , ενώ το 2007 σηµείωσε µείωση και κατήλθε στο 0,68. Σε 

σύγκριση µε το ξενοδοχειακό κλάδο διαπιστώνεται σε χαµηλά επίπεδα ο αριθµοδείκτης 

της Άµεσης Ρευστότητας εξαιρώντας το έτος 2006. Αν και υπάρχει µια σηµαντική 

αυξοµείωση του συγκεκριµένου αριθµοδείκτη ο στατικός του χαρακτήρας δεν 

επιτρέπει την συναγωγή πολύ αξιόπιστων συµπερασµάτων σχετικά µε τη προηγούµενη ή 

µελλοντική εξέλιξη τους, για αυτό και δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν τυχόν 

δυσµενείς για τη ρευστότητα µεταβολές. Η επιχείρηση διατηρεί ικανοποιητική Άµεση 

Ρευστότητα, σε ικανοποιητικό βαθµό µπορεί να καλύψει Άµεσες - Έκτακτες 

Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις της. 

Άµεση  Ρευστότητα 2007 2006 2005 

ELPIDA Α.Ξ.Τ.Ε. 0,68 5,95 0,50 

Ξενοδοχ. Κλάδος 1,70 1,82 1,75 

Πίνακας 5 
 
Η ∆ιάρκεια Εµπορικού Κύκλου κατά το έτος 2005 ήταν -129 κάτι που άλλαξε τα επόµενα  

χρόνια σε 324 το 2006 και 91 το έτος 2007. Αναλύοντας τους αριθµοδείκτες του ξενοδοχειακού 

κλάδου η ∆ιάρκεια του Εµπορικού Κύκλου είναι σε αρνητικά επίπεδα και τα 3 έτη και  

συµπεραίνουµε ότι η ∆ιάρκεια Εµπορικού Κύκλου της εταιρείας ELPIDA Α.Ξ.Τ.Ε. 

επιµηκύνεται πολύ. Συµπεραίνεται ότι το 2005 οι Ηµέρες των Υποχρεώσεων είναι 

περισσότερες από το σύνολο των Ηµερών Απαιτήσεων και Ηµερών των 

Αποθεµάτων. ∆ηλαδή για το 2005 η επιχείρηση επιµηκύνει τις Υποχρεώσεις της. 

Από την άλλη ισχύει το αντίθετο για το 2006 και 2007. 

∆ιαρκ.Εµπορ.Κυκλ. 2007 2006 2005 

ELPIDA Α.Ξ.Τ.Ε. 91 324 -129 

Ξενοδοχ. Κλάδος -12 -8 -29 

Πίνακας 6 
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Ο αριθµοδείκτης της Απόδοσης Ιδίων Κεφαλαίων Προ Φόρων (ROE προ φόρων) 

διαχρονικά είναι σε πολύ καλά επίπεδα. Το 2005 ήταν  2,44% ενώ το 2006 µειώθηκε 

στο επίπεδο 0,62%. Στο επόµενο έτος είχαµε µια µικρή αύξηση µε αποτέλεσµα ο 

αριθµοδείκτης της Απόδοσης Ιδίων Κεφαλαίων Προ Φόρων να φτάσει  στο 1.18%. Σε 

σύγκριση µε τον ξενοδοχειακό κλάδο ο αριθµοδείκτης της Απόδοσης Ιδίων 

Κεφαλαίων Προ Φόρων (ROE προ φόρων) κυµαίνεται σε πολύ καλό επίπεδο . 

ROE προ φόρων 2007 2006 2005 

ELPIDA Α.Ξ.Τ.Ε. 1,18% 0,62% 2,44% 

Ξενοδοχ. Κλάδος -0,10% -0,20% -0,60% 

Πίνακας 7 
 

Ο  αριθµοδείκτης της Απόδοσης Συνολικού Ενεργητικού Προ Φόρων (ROA) 

κυµαίνεται σε ενθαρρυντικά επίπεδα. Όπως βλέπουµε στον παρακάτω πίνακα το 

2005 ήταν 1,66% ενώ το 2006 µειώθηκε σε 0,55% για να αυξηθεί πάλι σε  0,60%. 

Παρόλα αυτά διαπιστώνουµε υψηλά επίπεδα απόδοσης σε σχέση µε το ξενοδοχειακό 

κλάδο. 

ROA 2007 2006 2005 

ELPIDA Α.Ξ.Τ.Ε. 0,6% 0,55% 1,66% 

Ξενοδοχ. Κλάδος -0,20% 0,00% -0,20% 

Πίνακας 8 
 

Ο δείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας των απαιτήσεων  στην τριετία 2005-2007 ήταν 1,15 , 

3,18 και 2,15  αντίστοιχα. Αν διαιρέσουµε το χρόνο (360 ηµέρες) µε τη κυκλοφοριακή 

ταχύτητα των απαιτήσεων παρατηρούµε ότι η επιχείρηση εισπράττει τις Απαιτήσεις από 

τους πελάτες της (κατά µέσο όρο) σε λιγότερο απο180 ηµέρες στην τριετία. Επειδή η 

επιχείρηση πληρώνει τις Υποχρεώσεις της (κατά µέσο όρο) σε 3 ηµέρες δηλαδή σε 

µεγαλύτερο διάστηµα από ότι την είσπραξη των Απαιτήσεων  αυτό έχει ως 

αποτέλεσµα να  έχει καλό δείκτη ρευστότητας . 

Κυκλ. Ταχ. Απαιτ. 2007 2006 2005 

ELPIDA Α.Ξ.Τ.Ε. 1,15 3,18 2,15 

Ξενοδοχ. Κλάδος 4,83 4,98 5,50 

Πίνακας 9 
Κυκλ. Ταχ. Β.Υ. 2007 2006 2005 

ELPIDA Α.Ξ.Τ.Ε. 1.39 5.70 2.20 

Πίνακας 10 
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Ο δείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας αποθεµάτων της ELPIDA Α.Ξ.Τ.Ε. το 2005 είναι πολύ 

υψηλός. Τα αποθέµατα είναι πολύ χαµηλά το 2005, κάτι που µπορεί να δηµιουργήσει 

προβλήµατα διότι µπορεί να µην µπορέσουν να καλύψουν τις ανάγκες της 

επιχείρησης διότι όπως διαπιστώνεται οι πωλήσεις δεν µεταβλήθηκαν σε σχέση µε τα 

αποθέµατα. Αντιθέτως το 2006 και το 2007 η τιµή του συγκεκριµένου δείκτη είναι 

χαµηλή και αυτό συµβαίνει λόγω αργών ρυθµών  πωλήσεων η  λόγω υψηλών 

αποθεµάτων. Μια καλή τιµή του συγκεκριµένου δείκτη είναι µια καλή ένδειξη για 

την προοπτική εισροής µετρητών στην επιχείρηση.  Επειδή η τιµή του αριθµοδείκτη 

για το 2005 είναι πολύ υψηλότερη του µέσου όρου του κλάδου η επιχείρηση θα 

πρέπει να προσαρµοστεί στην κατάσταση που επικρατεί στον κλάδο. Αυτό είναι 

αναγκαίο να συµβεί και για τα επόµενα έτη. 

Κυκλ. Ταχ. Αποθ. 2007 2006 2005 

ELPIDA Α.Ξ.Τ.Ε. 1,72 4,66 155,18 

Ξενοδοχ. Κλάδος 81,11 86,46 88,29 

Πίνακας 11 
 

Ο δείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Ενεργητικού µειώνεται σταθερά κατά την 

διάρκεια  της τριετίας. Αξίζει να σηµειωθεί ότι το 2005 ήταν πάνω από το µέσο όρο 

του ξενοδοχειακού κλάδο και το 2006 σχεδόν στο ίδιο επίπεδο. Θα µπορούσε να 

ειπωθεί ότι το 2007 η επιχείρηση δεν αξιοποιεί πλήρως τον παραγωγικό εξοπλισµό της  

και τις παραγωγικές εγκαταστάσεις, καθώς και τα άλλα στοιχεία του ενεργητικού. 

Κυκλ. Ταχ. Ενεργ. 2007 2006 2005 

ELPIDA Α.Ξ.Τ.Ε. 0,15 0,26 0,41 

Ξενοδοχ. Κλάδος 0,27 0,27 0,27 

Πίνακας 12 
 

Όπως διαπιστώνεται στον παρακάτω πίνακα, οι τιµές των αποθεµάτων είναι αντίθετες 

από εκείνες της κυκλοφοριακής ταχύτητας αποθεµάτων. Το 2006 και το 2007 παρουσιάζουν 

υψηλές τιµές πράγµα που σηµαίνει µεγάλο αριθµό αποθεµάτων. Παρατηρείται ότι και τα 3 έτη 

η τιµή του ξενοδοχειακού κλάδου είναι σταθερή. 

Ηµέρες Αποθ. 2007 2006 2005 

ELPIDA Α.Ξ.Τ.Ε. 209 77 2 

Ξενοδοχ. Κλάδος 11 10 10 

Πίνακας 13 
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Οι ηµέρες απαιτήσεων όπως διαπιστώνεται για το 2005 και το 2007 οι τιµές είναι 

ικανοποιητικές ( 70 και 113 αντίστοιχα). Από την άλλη µεριά η τιµή του δείκτη το 2006 και 

σε σχέση µε την τιµή στον κλάδο προκαλεί ανησυχίες. Τέλος, η τιµή του δείκτη αυτού 

συναρτάται από τη φάση, στην οποία βρίσκεται ο οικονοµικός κύκλος (ένταση ή 

κάµψη της οικονοµικής δραστηριότητας), τα χαρακτηριστικά της επιχείρησης, καθώς 

και τα διαθέσιµα κεφάλαιά τη για την παροχή πιστώσεων στην αγορά. 

Ηµέρες Απαιτ. 2007 2006 2005 

ELPIDA Α.Ξ.Τ.Ε. 113 312 70 

Ξενοδοχ. Κλάδος 157 153 134 

Πίνακας 14 
 

Οι ηµέρες Πίστωσης από Προµηθευτές της ELPIDA Α.Ξ.Τ.Ε. όπως βλέπουµε στον 

πίνακα για το έτος 2006 είναι  πολύ µικρότερος από το µέσο όρο του κλάδου  στον 

οποίο ανήκει η ELPIDA Α.Ξ.Τ.Ε. Για τα έτη 2005 και 2007 οι ηµέρες Πίστωσης από 

Προµηθευτές της ELPIDA Α.Ξ.Τ.Ε δείχνουν µια σχέση εµπιστοσύνης  µεταξύ των 2 

συναλλασσόµενων µερών.  

Ηµ.Πισ.από Προµ. 2007 2006 2005 

ELPIDA Α.Ξ.Τ,Ε. 232 65 201 

Ξενοδοχ. Κλάδος 180 172 173 

Πίνακας 15 
 

Ο αριθµοδείκτης που αξιολογεί τα Έξοδα ∆ιοίκησης προς Κύκλο Εργασιών είναι 

πολύ κοντά στο µηδέν σαν ποσοστό και τα τρία έτη για την ELPIDA Α.Ξ.Τ.Ε. Αυτό 

είναι πλεονέκτηµα για την επιχείρηση, διότι όσο µικρότερος είναι ο δείκτης τόσο 

µικρότερη είναι η επιβάρυνση του Κύκλου Εργασιών από τα Έξοδα ∆ιοίκησης.  

Έξ.∆ιοικ /Κυκ Ερ. 2007 2006 2005 

ELPIDA Α.Ξ.Τ.Ε. 0,00% 0,00% 0,00% 

Ξενοδοχ. Κλάδος 16,2% 16,1% 16,6% 

Πίνακας 16 
 

Επιπλέον, τα Έξοδα Λειτουργίας ∆ιαθέσεως προς Κύκλο Εργασιών για την τριετία 

2005-2007 είναι πολύ κοντά στο µηδέν σαν ποσοστό. Η επιχείρηση ελαχιστοποίησε 

τα λειτουργικά και διοικητικά έξοδα που είχε.  
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Έξ.Λειτ. /Κυκ Ερ. 2007 2006 2005 

ELPIDA Α.Ξ.Τ.Ε. 0,00% 0,00% 0,00% 

Ξενοδοχ. Κλάδος 14% 13,9% 13,2% 

Πίνακας 17 
 

Επίσης, ο  αριθµοδείκτης Έκτακτα και Ανόργανα Έξοδα και Ζηµίες προς Κύκλο 

Εργασιών, εµφανίζεται σε χαµηλά επίπεδα και τα τρία έτη. Όσο µικρότερος είναι ο 

δείκτης τόσο µικρότερη είναι η επιβάρυνση του Κύκλου Εργασιών από τα Έκτακτα 

και Ανόργανα Έξοδα. 

Έκ.Αν.Έξ/Κυκ.Ερ. 2007 2006 2005 

ELPIDA Α.Ξ.Τ.Ε. 0,13% 0,00% 0,03% 

Ξενοδοχ. Κλάδος 0,71% 0,68% 0,90% 

Πίνακας 18 
 

Στη συνέχεια, παρατηρείται µια αυξοµείωση του αριθµοδείκτη Ξένα προς Συνολικά 

Κεφάλαια. Παρόλα αυτά το 2005 και το 2006 η τιµή κυµαίνεται σε πολύ καλά 

επίπεδα και κάτω από την τιµή του κλάδου. Ενώ το 2007 ξεπερνάει την τιµή του 

κλάδου αλλά θεωρείται ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για τους πιστωτές λόγω της 

πιθανότητας η επιχείρηση να καταστεί αφερέγγυα. Όσο µικρότερος είναι, τόσο 

µεγαλύτερο είναι το περιθώριο ασφαλείας έναντι των ζηµιών των πιστωτών στην 

περίπτωση ρευστοποίησης της επιχείρησης. Επίσης πιστεύεται γενικά ότι όσο πιο 

σταθερή ήταν η κερδοφορία της επιχείρησης τόσο µεγαλύτερη είναι η πιθανότητα ότι 

οι επενδυτές και πιστωτές θα αποδεχθούν υψηλότερους βαθµούς δανειακής 

επιβάρυνσης. Η επιχείρηση χρησιµοποιεί Ξένα Κεφάλαια (∆άνεια - Προµηθευτές - 

Πιστωτές Υποχρεώσεις) σε ποσοστό 30% κατά µέσο όρο στην τριετία των Συνολικών 

Κεφαλαίων που χρησιµοποιεί (Ίδια+Ξένα). Άρα ιδιαίτερη προσοχή  πρέπει να δώσει, 

στην απόδοση των Ιδίων Κεφαλαίων (ευχαριστηµένοι µέτοχοι), στην αξιοποίηση των 

σηµαντικών Πάγιων στοιχείων, στην αύξηση της παραγωγής, στην ανανέωση των 

Παγίων. Με απλό τρόπο βλέπουµε το τι ποσοστό της εταιρίας µας στην ουσία δεν 

ανήκει σε εµάς αλλά στους δανειστές µας µέχρι να αποπληρώσουµε τα δάνεια µας 

π.χ. ένα νούµερο ίσο µε 66% ή 2/3, θα σήµαινε ότι µόνο το 1/3 της εταιρίας µας στην 

ουσία ανήκει στους µετόχους της. Όσο πιο υψηλός ο συγκεκριµένος δείκτης, τόσο πιο 

δύσκολος και µε δυσβάσταχτους όρους ο επιπλέον δανεισµός µιας επιχείρησης. 
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Ξένα / Συν. Κεφ. 2007 2006 2005 

ELPIDA Α.Ξ.Τ.Ε. 48,74% 10,17% 31,22% 

Ξενοδοχ. Κλάδος 38,8% 36,4% 34,9% 

Πίνακας 19 
 

Ο αριθµοδείκτης Ξένα Κεφάλαια προς Ίδια Κεφάλαια της ELPIDA Α.Ξ.Τ.Ε  για τα 

έτη 2005 και 2006 δείχνει ότι η επιχείρηση µπορεί να καλύψει τις υποχρεώσεις σε 

τρίτους και ότι είναι φερέγγυα. Από την άλλη µεριά το 2007 η τιµή ξεπερνάει ακόµη 

και την τιµή του κλάδου και δείχνει υψηλό δανεισµό της επιχείρησης αλλά σε 

ασφαλή επίπεδα. Η επιχείρηση χρησιµοποιεί Ξένα Κεφάλαια σε ποσοστό 50% κατά 

µέσο όρο στην τριετία σε σχέση µε τα Ίδια  Κεφαλαία. Ο δείκτης, µας δίνει σαφή 

εικόνα για το ποιο µέρος της εταιρίας ανήκει στους µετόχους και ποιο στους 

δανειστές της. 

Ξένα / Ίδια Κεφ. 2007 2006 2005 

ELPIDA Α.Ξ.Τ.Ε. 0,95 0,11 0,45 

Ξενοδοχ. Κλάδος 0,89 0,80 0,75 

Πίνακας 20 
 

Ο αριθµοδείκτης Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις  προς Πωλήσεις  αντικατοπτρίζει 

την σχέση των Βραχυπρόθεσµων Υποχρεώσεων µε τις Πωλήσεις της οικονοµικής 

µονάδας. Η ELPIDA Α.Ξ.Τ.Ε. εµφανίζει αυξηµένη αναλογία Βραχυπρόθεσµων 

Υποχρεώσεων προς τις Πωλήσεις το 2007, ακόµη και από το µέσο όρο του κλάδου. 

Συµπεραίνεται, ότι το 2007 οι  Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις είναι αυξηµένες όπως 

παρουσιάζεται και από τις οικονοµικές καταστάσεις. Η αναλογία εµφανίζεται αρκετά 

χαµηλή, σε ασφαλή επίπεδα, το 2006 και το 2005.   

Β.Υ./Πωλήσεις 2007 2006 2005 

ELPIDA Α.Ξ.Τ.Ε. 0,72 0,17 0,45 

Ξενοδοχ. Κλάδος 0,64 0,62 0,66 

Πίνακας 21 
 

Ο αριθµοδείκτης Περιθωρίου Κέρδους προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων,  είναι σε 

πολύ υψηλή επίπεδα τα έτη 2006 και 2007 σε σύγκριση µε το µέσο όρο του κλάδου 

αλλά και το 2005 η κερδοφορία της οικονοµικής µονάδας είναι σηµαντική παρά το 

γεγονός ότι η τιµή του  είναι µικρότερη του κλάδου. 
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Περιθ. ΚΠΦΤΑ 2007 2006 2005 

ELPIDA Α.Ξ.Τ.Ε. 29,43% 27,80% 18,03% 

Ξενοδοχ. Κλάδος 25,2% 24,7% 24,0% 

Πίνακας 22 
 

Το περιθώριο κέρδους προ φόρων και τα τρία έτη είναι σε πολύ ικανοποιητικά 

επίπεδα αν αναλογιστούµε ότι ο µέσος όρος του κλάδου είναι αρνητικός και τα τρία 

έτη. Η επιχείρηση σηµείωσε µια καλή επίδοση σε όλη την τριετία. Ο αριθµοδείκτης 

αυτός αφορά την αποδοτικότητα της περιουσίας των µετόχων και µόνο. 

Κ.Κερ.προ φόρων 2007 2006 2005 

ELPIDA Α.Ξ.Τ.Ε. 3.96% 2.13% 4.01% 

Ξενοδοχ. Κλάδος -2.4% -2,1% -3.6% 

Πίνακας 23 
 

Στη συνέχεια, µε τη βοήθεια του Μοντέλου Z'' Score γίνεται µια προσπάθεια για 

πρόβλεψη χρεοκοπίας της ELPIDA Α.Ξ.Τ.Ε. Σύµφωνα µε τον δηµιουργό του, 

καθηγητή E. Altman, το Z'' Score εφαρµόζεται σε µη-εισηγµένες επιχειρήσεις 

ανεξάρτητα από τον κλάδο δραστηριοποίησης του, ενδέχεται όµως να είναι 

ακατάλληλο σε ορισµένους τοµείς όπως αυτός των χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών .Η 

ερµηνεία των αποτελεσµάτων του µοντέλου έχει ως εξής: µε βαθµολογία άνω του 2,6 η 

επιχείρηση θεωρείται ασφαλής, στην περιοχή από 2,6 µέχρι 1,1 υπάρχει ασάφεια ενώ 

κάτω από 1,1 το υπόδειγµα προβλέπει ότι στο 90% περίπου των περιπτώσεων η 

εταιρεία θα χρεοκοπήσει. Σύµφωνα µε το Μοντέλο Z'' Score  η  βαθµολογία της 

ELPIDA Α.Ξ.Τ.Ε.  για το 2005 ήταν 1,63 που σηµαίνει ότι υπάρχει ασάφεια ενώ το 

2006 ήταν 11,02 κάτι που σηµαίνει  ότι η επιχείρηση θεωρείται ασφαλής και το 2007 

ήταν 1,5 που σηµαίνει ότι υπάρχει ασάφεια ξανά. Υπογραµµίζεται ότι όπως κάθε 

µοντέλο, το Z'' score βασίζεται σε µία σειρά παραδοχών, ενώ έχει δοκιµαστεί εµπειρικά 

σε συγκεκριµένο αριθµό επιχειρήσεων οι οποίες διαφέρουν από τις ελληνικές σε τοµείς 

όπως ενδεικτικά οι λογιστικές αρχές και το µέγεθος. Ο χρήστης του Z'' Score κατά την 

αξιολόγηση µιας επιχείρησης οφείλει να συνυπολογίζει και άλλες παραµέτρους και 

µεταβλητές όπως ενδεικτικά η ρευστότητα, οι ταµειακές ροές αλλά και µη ποσοτικές 

πληροφορίες.  
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Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι η ανάλυση µε δείκτες  πρέπει να αναγνωρίζεται σαν 

ένα αποδοτικό εργαλείο για την αξιολόγηση της οικονοµικής σταθερότητας, των 

λειτουργικών αποτελεσµάτων, της διοικητικής αποδοτικότητας και σαν ένα 

διοικητικό βοήθηµα για τη λήψη αποφάσεων. Όµως, αυτοί που χρησιµοποιούν αυτό 

το είδος της ανάλυσης πρέπει να γνωρίζουν τα όρια και τις παγίδες αυτής της 

ανάλυσης. Οι δείκτες θα πρέπει να αναγνωρίζονται για ότι είναι, δηλαδή µια 

µαθηµατική σύγκριση δύο αριθµών που εκφράζει τη σχέση µεταξύ τους. Αν οι 

δείκτες πρόκειται να έχουν κάποια αξία, πρέπει να εκφράζουν ουσιαστικές σχέσεις. 

Επίσης, η σχέση πρέπει να γίνεται αντιληπτή από αυτόν που τους χρησιµοποιεί και τα 

αποτελέσµατα των δεικτών πρέπει να αξιολογούνται προσεκτικά, σύµφωνα µε τα 

γνωστά στοιχεία. Ακόµα και όταν κάποιος είναι πολύ προσεκτικός στην εφαρµογή 

των δεικτών, που πληροφορίες που απορρέουν δεν µπορεί να είναι οριστικές. Εφόσον 

οι δείκτες είναι µαθηµατικές συγκρίσεις µεταξύ δύο αριθµών, το αποτέλεσµα του 

δείκτη µπορεί να παραποιηθεί και έτσι κάθε ανωµαλία ή λάθος στην αξία του ενός ή 

και των δύο αριθµών, οδηγεί σ’ έναν λανθασµένο δείκτη, όπως φαίνεται στο 

παρακάτω παράδειγµα του δείκτη της κυκλοφοριακής ρευστότητας. Αν υποτεθεί ότι 

ένα ξενοδοχείο έχει σύνολο κυκλοφοριακών και διαθεσίµων 9.000 ευρώ και 

βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 5.300 ευρώ στο τέλος του χρόνου. Ο δείκτης 

κυκλοφοριακής ρευστότητας θα είναι 1,7 προς 1 (9.000 / 5.300). Αν η διεύθυνση είχε 

πληρώσει 3.500 ευρώ σε βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις το τελευταίο διάστηµα πριν 

από τη λήξη του χρόνου, το σύνολο των κυκλοφοριακών και διαθεσίµων θα ήταν 

5.300 ευρώ και οι βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις της θα ήταν 1800 ευρώ. Αυτή η 

απλή µανούβρα θα είχε ανεβάσει το δείκτη από 1,7 προς 1, σε 3 προς 1 (5.300 / 

1.800).  

 

Αυτή η παραποίηση είναι γνωστή σαν Window Dressing και έχει συνήθως, µια 

αντίστροφη επιρροή σε έναν άλλο δείκτη. Για αυτό πρέπει πάντα να 

χρησιµοποιούνται οµάδες δεικτών για την αξιολόγηση µιας πλευράς µιας ορισµένης 

επιχείρησης.  
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4.5 Παρουσίαση Συµπερασµάτων - Προτάσεις της 

Χρηµατοοικονοµικής Ανάλυσης της ELPIDA Α.Ξ.Τ.Ε. 

Η αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας της ELPIDA Α.Ξ.Τ.Ε. από τον οίκο 

αξιολόγησης S&P µε (ΒΒ) για την τριετία (2005-2007) υποδηλώνει επιχείρηση µε 

πολύ χαµηλό πιστωτικό κίνδυνο και πολύ καλή πιστωτική ικανότητα. Αξίζει να 

σηµειωθεί ότι η πιστοληπτική αξιολόγηση του ξενοδοχειακού κλάδου για την τριετία 

(2005-2007) είναι (Β). Αυτό σηµαίνει χαµηλό πιστωτικό κίνδυνο και καλή  πιστωτική 

ικανότητα για το σύνολο του ξενοδοχειακού κλάδου.  

 

Επισηµαίνεται ότι ο δείκτης Ρευστότητας για να κυµαίνεται σε ικανοποιητικά 

επίπεδα, θα πρέπει να είναι µεγαλύτερος ή ίσος του 2. Αυτό όµως ισχύει στην 

περίπτωση που πρόκειται για εµπορική ή βιοµηχανική επιχείρηση. Στην περίπτωσή  

όµως που η µελετώµενη εταιρεία είναι Παροχής Υπηρεσιών, ο δείκτης ρευστότητας 

θεωρείται ικανοποιητικός, καθώς είναι µεγαλύτερος της µονάδας. Η διεύθυνση είναι 

σε θέση να ασκεί σε µεγάλο βαθµό την πολιτική τιµών, πιστώσεων και πληρωµών που 

επιθυµεί.  

 

Από τους δείκτες Φερεγγυότητας συµπεραίνουµε ότι η ELPIDA Α.Ξ.Τ.Ε. έχει 

οικονοµική αυτονοµία, δηλαδή δεν έχει έντονη εξάρτηση από τα Ξένα Κεφάλαια αν 

εξαιρέσουµε το 2007 όπου η αναλογία Ξένα προς Ίδια Κεφάλαια ανέρχεται στο 0.95.   

Παρατηρώντας τον υπολογισµό των δεικτών διαπιστώνουµε ότι ένα µικρό µέρος  του 

συνολικού κεφαλαίου αφορά τα Ξένα Κεφάλαια, ενώ το µεγαλύτερο µέρος του 

Συνολικού Κεφαλαίου  καλύπτεται από τα Ίδια Κεφάλαια. 

 

Η κατακόρυφη αύξηση των συνολικών υποχρεώσεων κατά  830% από το 2006 στο 2007 

φανερώνει την στρατηγική της εταιρείας για ανέγερση νέας υπερσύγχρονης ξενοδοχειακής 

µονάδας. Όπως αναφέρεται στην παραπάνω σελίδα, αυτή η κατάσταση έχει ως αποτέλεσµα 

κάποιοι αριθµοδείκτες να επηρεάζονται και να δίνουν αντίθετες ενδείξεις. Αυτή η κατάσταση 

επαληθεύεται και από την µεγάλη µείωση της ρευστότητας το 2007 σε σχέση µε το 2006. 

Παρόλα αυτά η αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας της ELPIDA Α.Ξ.Τ.Ε. 

υποδηλώνει επιχείρηση µε πολύ χαµηλό πιστωτικό κίνδυνο  και πολύ καλή 

πιστωτική ικανότητα. 
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Ελαφρά  αύξηση παρουσίασαν οι πωλήσεις το 2006 σε σχέση µε το 2005 και το 2007    

µειωθήκαν σε σχέση µε το 2006. Αυτές οι αυξοµειώσεις οφείλονται στην 

εξελισσόµενη αστάθεια στην παγκόσµια τουριστική αγορά, συνέπεια, της µεγάλης 

αύξησης της τιµής του πετρελαίου και των παρεπόµενων διεθνών οικονοµικών 

αναταράξεων, σε συνδυασµό µε την δυσµενή για τις χώρες της ευρωζώνης 

συναλλαγµατική ισοτιµία ευρώ-δολαρίου.  

 

Από τους δείκτες Αποδοτικότητας διαπιστώνουµε ότι η εταιρεία είναι σε θέση  να 

χρησιµοποιήσει τα Επενδυµένα Κεφάλαια προς όφελός της και η στρατηγική που 

ακολουθεί είναι προς της σωστή κατεύθυνση.  

 

Η επιχείρηση  έχει  τις δυνατότητες και τα περιθώρια να βελτιώσει περαιτέρω τους δείκτες της,  

υιοθετώντας κάποια µέτρα µε τα οποία οι δείκτες µπορούν να  βελτιωθούν, τα οποία είναι : 

• Αύξηση του κύκλου εργασιών της επιχείρησης. µέσα από επενδύσεις, επεκτάσεις. 

• Μείωση του κόστους πωληθέντων (κόστος πρώτων και βοηθητικών υλών, µισθών 

προσωπικού, βιοµηχανικών δαπανών). 

• Μείωση των λοιπών χρεωστικών λογαριασµών εκµετάλλευσης  (τόκοι ξένου κεφαλαίου). 

• Ορθολογική διαχείριση της τιµολογιακής πολιτικής της επιχείρησης. 

• Αύξηση του καθαρού κέρδους και αποθεµατοποίηση σηµαντικού µέρους αυτού, για 

την ισχυροποίηση της κεφαλαιακής βάσης της επιχείρησης και µείωση των 

χρηµατοοικονοµικών της δαπανών. 

• Αύξηση του δείκτη κυκλοφοριακής ταχύτητας του συνολικού ενεργητικού ή της 

κυκλοφοριακής ταχύτητας των επιµέρους στοιχείων του ενεργητικού. 

• Υποκατάσταση των απασχολουµένων περιουσιακών στοιχείων χαµηλής απο-

δοτικότητας από περιουσιακά στοιχεία υψηλής αποτελεσµατικότητας. Αυτό 

επιτυγχάνεται µε την πραγµατοποίηση επενδύσεων υψηλής και προηγµένης 

τεχνολογίας, µε τις οποίες βελτιώνεται η παραγωγικότητα και η ανταγωνιστικότητα 

της επιχείρησης. 

• Ορθολογική αξιοποίηση και απασχόληση των εισερχόµενων στην επιχείρηση 

ξένων κεφαλαίων, από τα οποία συναρτάται η εξέλιξη όλων των δεικτών απο-

δοτικότητας, καθώς τα ξένα κεφάλαια επιβαρύνουν την εκµετάλλευση της επι-

χείρησης µε σηµαντικά χρηµατοοικονοµικά και λοιπά έξοδα, τα οποία µειώνουν το 

καθαρό της αποτέλεσµα στο τέλος της χρήσης. 
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• Εφαρµογή µέτρων που στοχεύουν στη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας του 

συνόλου των λειτουργιών της επιχείρησης . 
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Κεφάλαιο 5. Συµπεράσµατα  

Ο τουρισµός αποτελεί µια οικονοµική δραστηριότητα η οποία όταν αναπτύσσεται σωστά 

µπορεί να αποφέρει σηµαντικά ωφελήµατα στις οικονοµίες, τόσο των ανεπτυγµένων 

χωρών όσο και των αναπτυσσοµένων. Για να είναι  θετική η συµβολή του διεθνούς 

τουρισµού στην ανάπτυξη της οικονοµίας µιας χώρας υποδοχής και φιλοξενίας 

τουριστών, θα πρέπει να απαραίτητα η όλη προσπάθεια να είναι ορθολογιστικά 

προγραµµατισµένη και να επιχειρείται αρµονικά µε τους άλλους κλάδους οικονοµικής 

δραστηριότητας και κυρίως τους βασικούς. Η προσήλωση στην ικανοποίηση των 

αναγκών των καταναλωτών αλλά και γενικότερα της τουριστικής αγοράς αποτέλεσε 

έναν από τους σηµαντικούς παράγοντες της αποτυχίας ή της επιτυχίας αντίστοιχα των  

τουριστικών οργανισµών. Για να επιτευχθεί η ικανοποίηση των αναγκών των 

καταναλωτών και της αγοράς, ένας τουριστικός οργανισµός πρέπει να διαθέτει γνώση 

και πληροφόρηση. 

 

Η νέα εθνική στρατηγική για τον ελληνικό τουρισµό συνοψίζεται σε τρία βασικά σηµεία:  

•  στον εκσυγχρονισµό και στη µεγαλύτερη δυνατή αξιοποίηση του επιτυχηµένου 

µοντέλου ήλιος και θάλασσα, σε συνδυασµό µε την ενδυνάµωση του µε µια σειρά 

από επενδύσεις σε όλες τις µορφές τουρισµού. 

• στην αναβάθµιση των κορεσµένων τουριστικά περιοχών. 

• στη δυναµική, επαγγελµατική και συστηµατική προβολή της χώρας και του 

ελληνικού τουριστικού προϊόντος σε όλο τον κόσµο και ιδιαίτερα στις αγορές 

στόχους. 

 

Οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις λόγω του µεγάλου µεγέθους και των πολλών κλάδων 

εκµετάλλευσης υποδιαιρούνται σε πολλά τµήµατα, για να γίνεται σωστή οργάνωση 

και έλεγχος των δραστηριοτήτων τους. Η λογιστική βρίσκεται σε οργανική σύνδεση 

και αλληλεξάρτηση µε όλες τις λειτουργίες της επιχείρησης. Η σωστή και ακριβής 

απεικόνιση των λογιστικών γεγονότων προϋποθέτει βαθιά γνώση των λειτουργιών 

του ξενοδοχείου και των ιδιαιτεροτήτων του. Στις µεγάλες ξενοδοχειακές µονάδες η 

οργανωτική διάρθρωση περιλαµβάνει πολλά αποκεντρωµένα τµήµατα ή λειτουργίες, 

ενώ στις µικρότερες επιχειρήσεις η οργάνωση είναι πιο συγκεντρωτική. Όλων των  

υπηρεσιών προΐσταται η υπηρεσία διεύθυνσης, η οποία ασκεί την διαχείριση και τον 

έλεγχο γενικά. Όλα τα τµήµατα ενηµερώνουν την διεύθυνση για την πορεία της 
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επιχείρησης, τυχόν προβλήµατα, προτεινόµενες λύσεις, πρωτοποριακές ιδέες για 

προσέλκυση πελατών. Την τελική απόφαση την παίρνει η διεύθυνση, στην οποία 

υπάγονται η γραµµατεία, το τµήµα προσωπικού, το τµήµα προγραµµατισµού και το 

νοµικό τµήµα. 

 

Ο ρόλος της Ξενοδοχειακή Λογιστικής είναι σηµαντικός για την ανάπτυξη των 

παραπάνω στρατηγικών. Οι πληροφορίες που δίνει είναι απαραίτητες στους υπεύθυνους 

για τη λήψη σοβαρών επεκτατικών και µελλοντικών αποφάσεων. Ακόµη, είναι αναγκαία 

η συνεχής  επαγρύπνηση τους έτσι ώστε να εκµεταλλεύονται κάθε επενδυτική ευκαιρία 

µέσω σωστών µοντέλων διοικητικής λογιστικής και µέσω αναπτυξιακών νόµων Οι 

µάνατζερ των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων είναι υποχρεωµένοι να γνωρίζουν τους 

λογιστικούς χειρισµούς που πρέπει να πραγµατοποιούνται στις επιχειρήσεις του 

συγκεκριµένου κλάδου. O λογιστής που εφαρµόζει την Ξενοδοχειακή Λογιστική είναι 

αναγκαίο να είναι σε θέση να προσαρµόσει στις συγκεκριµένες ανάγκες της κάθε 

ξενοδοχειακής επιχείρησης τόσο το σχέδιο λογαριασµών, όσο και το σχέδιο των 

εγγραφών που θα καταρτίσει. Για την επίτευξη των στόχων, σηµασία έχει όχι µόνο η 

σωστή επιλογή προτεραιοτήτων αλλά και η χρήση των καταλληλότερων µέσων για 

την υλοποίηση της στρατηγικής. 
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