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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

 

 

 

Η παρούσα εργασία αφορά την χρήση της µεθόδου της κοστολόγησης για τον 

υπολογισµό και τον προσδιορισµό του καθαρού κέρδους µιας ξενοδοχειακής µονάδας 

στο Νοµό Χαλκιδικής.  

Η παρουσίαση των αποτελεσµάτων πραγµατοποιείται µε την τακτική του µη 

συνυπολογισµού των αποσβέσεων στα ετήσια έξοδα της εταιρίας. Η τακτική αυτή 

ακολουθείται από ορισµένες επιχειρήσεις τόσο σε Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Ο 

σκοπός τους είναι να παραπλανηθούν οι επενδυτές µέσω της παραποίησης των 

οικονοµικών στοιχείων και καταστάσεων και να εισέλθει χρηµατικό κεφάλαιο στην 

εταιρία.  

Στο πρώτο, θεωρητικό, κοµµάτι δόθηκαν ορισµοί που αφορούν την 

κοστολόγηση, το κόστος και άλλα χρήσιµα προσδιοριστικά στοιχεία που βοηθούν 

στην κατανόηση για την χρησιµότητα και την πιθανή αξιοποίηση της όλης εργασίας. 

Παράλληλα µε τους ορισµούς της κοστολόγησης δίνονται και ορισµοί που 

περιγράφουν τον τουρισµό και τα ξενοδοχειακά καταλύµατα. Σε µία υποενότητα 

παρουσιάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά και οι υπηρεσίες που παρέχει η 

ξενοδοχειακή µονάδα, της οποίας τα οικονοµικά στοιχεία επεξεργάζεται η εργασία. 

Τέλος, ορίζεται και η παραπλάνηση επενδυτών, παρουσιάζονται οι τακτικές που 

χρησιµοποιούν οι επιχειρήσεις για αυτή και δίνονται παραδείγµατα εταιρειών, που 

λειτούργησαν µε τον συγκεκριµένο αυτό τρόπο στο παρελθόν.  

Το πρακτικό µέρος, που αποτελεί και τον κύριο κορµός της εργασίας, 

χωρίζεται σε δύο µέρη. Το πρώτο αφορά τον προσδιορισµό του καθαρού κέρδους 

χωρίς την προσθήκη του εξόδου των αποσβέσεων και το δεύτερο τον προσδιορισµού 

του καθαρού κέρδους µε την προσθήκη των αποσβέσεων. Ο προσδιορισµός του 

καθαρού κέρδους ξεκινάει µε τον υπολογισµού του κόστους πωληθέντων και των 

εσόδων που προκύπτουν από τις δραστηριότητες της εταιρείας. Στη συνέχεια 

επιµερίζονται τα έξοδα στα διάφορα κέντρα κόστους. Ο επιµερισµός αυτός 

απεικονίζεται στα φύλλα µερισµού. Μετά την επιλογή των σωστών κάθε φορά 

κέντρων κόστους, το συνολικό ποσό που αντιστοιχεί σε αυτά αφαιρείται από τα 

έσοδα και µετά την προσθαφαίρεση των έκτακτων αποτελεσµάτων του έτους 
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καταλήγει η εργασία στα καθαρά αποτελέσµατα. Η ίδια τακτική ακολουθήθηκε και 

για το δεύτερο σενάριο στο οποίο επιµερίστηκαν και συνυπολογίστηκαν στα ετήσια 

έξοδα και το έξοδο των αποσβέσεων.  

Τα συµπεράσµατα στο τέλος της εργασίας είναι πολύ σηµαντικά και χρήσιµα, 

καθώς εκεί θα αναλυθούν τα αποτελέσµατα του πρακτικού µέρους και σε συνδυασµό 

µε το θεωρητικό υπόβαθρο θα δοθούν λύσεις και θα εξεταστούν κάποιοι λόγοι, που 

οδήγησαν στα συγκεκριµένα αποτελέσµατα.  
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ABSTRACT 

 

 

 

This essay is about the use of the cost accounting method for the calculation 

and the determination of the net profit of a hotel unit in the Prefecture of Chalkidiki. 

For this aim it is used the tactic of the non – inclusion of the depreciations in 

the annual expenses of the company. This tactic is used by many enterprises not only 

in Greece, but abroad, as well. Their aim is to mislead the investors through the 

falsification of the economic data and statements so that the company can find capital. 

In the first, theoretical, part there are the definitions of the cost accounting, the 

cost and other useful defining elements that help to the comprehension for the 

usefulness and likely exploitation of the essay. Apart from the definitions of cost 

accounting there also are the definitions of tourism and hotel accommodation. In a sub 

– unit are presented the basic characteristics and services that are provided by the 

hotel unit, whose economic data this essay examines. Finally, it is defined the 

misleading of the investors, are presented the tactics that the enterprises use for this 

and are given examples of companies that were run with this particular way in the 

past. 

The practical part, which constitutes the main part of the work, is divided into 

two parts. The first one is about the determination of the net profit without the 

addition of the depreciation expense and second one is about the determination of the 

net profit with the addition of the depreciations. The determination of the net profit 

begins with the calculation of the sold cost and the income that the company has from 

its activities. Then, the expenses are allocated in the various cost categories. This 

allocation is portrayed in the allocation sheets. After the correct choice of the cost 

center each time, the total sum that corresponds to them is subtracted from the income 

and after the adding and subtraction of the extraordinary results of year the essay gets 

to the net results. The same tactic was also followed in the second case where the 

expense of the depreciations was allocated and included in the annual expenses. 

The conclusions at the end of work are very important and useful. There the 

results of the practical part will be analyzed and in combination with the theoretical 
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background will be given solutions and will be examined the certain reasons, which 

led to the particular results. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 
 
 
 

Σκοπός της εργασίας αποτελεί η κοστολόγηση των εξόδων µιας 

ξενοδοχειακής µονάδας και η παρουσίαση των δεδοµένων που προκύπτουν από την 

κοστολογική διαδικασία. Η κοστολόγηση πραγµατοποιείται µε δύο σενάρια, στο 

πρώτο, στο οποίο δεν υπάρχει η προσθήκη των αποσβέσεων στα έξοδα της εταιρίας 

και στο δεύτερο, στο οποίο υπάρχει.  

Επιπλέον, τα δύο σενάρια της κοστολόγησης παρουσιάζουν την τακτική 

κάποιων επιχειρήσεων να παραπλανούν τους επενδυτές εµφανίζοντας αναληθή 

οικονοµικά στοιχεία. 

Η όλη διαδικασία κοστολόγησης έχει τελικό σκοπό τη βοήθεια στην λήψη 

αποφάσεων από την µεριά της διοίκησης της επιχείρησης. Στόχος της εργασίας 

αποτελεί η ανάδειξη αποτελεσµατικών τρόπων και µεθόδων για τον εντοπισµό του τι 

κοστίζει κάθε δραστηριότητα της επιχείρησης και σε ποιο βαθµό συµβάλλει στο 

συνολικό κόστος της.  

Παράλληλα µε την ανάλυση των εξόδων στα κέντρα κόστους, γίνεται και 

επισήµανση και των υπόλοιπων οικονοµικών στοιχείων της επιχείρησης και 

συνάγονται χρήσιµα συµπεράσµατα για την λειτουργία, τις δραστηριότητες και το 

οικονοµικό της µέλλον, κυρίως από την σκοπιά του πόσο κοστίζει για την εταιρία 

κάθε µελλοντική της απόφαση και κίνηση.  

 

Λέξεις κλειδιά: κόστος, διαδικασία κοστολόγησης, κέντρο κόστους, λήψη 

απόφασης.  
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2. ΚΟΣΤΟΣ – ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ  

 

 

Στη καθηµερινή ζωή και επικοινωνία χρησιµοποιούνται πολύ συχνά κάποιες 

λέξεις, όπως κόστος και έξοδο. Οι λέξεις αυτές έχουν και λογιστική σηµασία. Είναι 

απαραίτητο, για την κατανόηση όσων περιγράφονται και αναλύονται παρακάτω, να 

δοθούν οι σηµασίες των ορισµών αυτών. Κάποιες επιπλέον βασικές έννοιες που 

χρησιµοποιούνται για την κοστολόγηση γενικότερα και για την κοστολόγηση 

υπηρεσιών ειδικότερα, είναι οι όροι κοστολόγηση, κοστολογικό σύστηµα, προϊόντα, 

έξοδα, κέντρα κόστους κ.α. 

 

 

 

2. 1 ΚΟΣΤΟΣ - ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ – ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

 

 

Το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο ορίζει το κόστος ως τη διάθεση ή την 

επένδυση αγοραστικής δύναµης για την απόκτηση υλικών ή άυλων αγαθών και 

υπηρεσιών µε σκοπό τη χρησιµοποίηση τους για την πραγµατοποίηση εσόδων από 

πωλήσεις ή την κάλυψη κοινωνικών αναγκών.  

(Βενιέρης, 1986, 21) 

Ως κοστολόγηση περιγράφεται όλη η διαδικασία συγκέντρωσης, κατάταξης, 

καταγραφής και επιµερισµού των δαπανών µιας επιχείρησης, µε σκοπό τον 

προσδιορισµό και καθορισµό του κόστους είτε της παροχής υπηρεσιών, είτε των 

δραστηριοτήτων, είτε της παραγωγής των προϊόντων που εµπορεύεται. 

Κοστολογικό σύστηµα, κατ’ επέκταση, αποτελεί το πληροφοριακό σύστηµα 

που χρησιµοποιείται για την υλοποίηση του κοστολογικής διαδικασίας της 

επιχειρηµατικής µονάδας µε την έκδοση των εκθέσεων των κοστολογικών 

δεδοµένων.  

(Βενιέρης, Κοέν, Κωλέτση, 2003, 25) 

∆ιακρίνονται δύο είδη κοστολόγησης, η εξωλογιστική και η εσωλογιστική. Η 

εξωλογιστική κοστολόγηση διενεργείται όταν το κόστος προσδιορίζεται χωρίς 

λογιστικές εγγραφές, ενώ αντίθετα εσωλογιστική κοστολόγηση είναι η κοστολόγηση 
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κατά την οποία το κόστος παραγωγής και το κόστος των λοιπών λειτουργιών 

προσδιορίζεται µε λογιστικές εγγραφές και οι λογιστικές αυτές εγγραφές γίνονται µε 

την µέθοδο και τις αρχές της αναλυτικής λογιστικής.  

Οι σκοποί της κοστολόγησης διακρίνονται σε άµεσους και έµµεσους. Άµεσος 

σκοπός είναι ο αναλυτικός υπολογισµός του κόστους κάθε παραγόµενου προϊόντος 

και των διαφόρων τµηµάτων ή λειτουργιών της επιχείρησης. Έµµεσος σκοπός της 

κοστολόγησης είναι η παροχή χρήσιµων πληροφοριών στη ∆ιοίκηση για να µπορέσει 

να εκτελέσει αποτελεσµατικά το έργο της. Συγκεκριµένα, επιτρέπει την άσκηση της 

πολιτικής των τιµών, την άσκηση ελέγχου στην παραγωγική διαδικασία, την 

ανεύρεση των ενδείξεων της παραγωγικής διαδικασίας µε τις οποίες επιτυγχάνεται 

ευνοϊκότερο κόστος παραγωγής, τον καθορισµό από την επιχείρηση των οικονοµικών 

µεγεθών της προς το καλύτερο, µε βάσει τις συνθήκες της αγοράς και τις υποδείξεις 

ζηµιών και σπαταλών στο κόστος παραγωγής µε συνέπεια διορθωτικές παρεµβάσεις 

στην παραγωγή και στα υπόλοιπα κέντρα κόστους.   

 

 

 

2. 2 ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

 

 

Η ζήτηση για την εξαγωγή πληροφοριών του κόστους από της πλευρά της 

διοίκησης πρωτοεµφανίστηκε σε βιοµηχανικές µονάδες κλωστουφαντουργίας και σε 

σιδηροδροµικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ και της Μεγάλης Βρετανίας λίγο πριν τα 

µέσα του 19ου αιώνα. Οι πληροφορίες αυτές απεικόνιζαν την αποδοτικότητα 

µετατροπής των πρώτων υλών σε τελικά προϊόντα και της µεταφοράς ανθρώπων και 

φορτίων.  

Λίγες δεκαετίες αργότερα εµφανίζεται η αυτοµατοποίηση της παραγωγής. Το 

ενδιαφέρον της διοίκησης περιορίζεται στα άµεσα υλικά και την άµεση εργασία και 

καθόλου στα Γενικά Βιοµηχανικά Έξοδα. Σταθµός στην εξέλιξη των κοστολογικών 

συστηµάτων αποτέλεσε ο µηχανικός Taylor κατά τις αρχές του 20ου αιώνα. Την 

εποχή εκείνη άρχισε να καταγράφεται η ανάλυση των κινήσεων και του χρόνου που 

απαιτούνται για την εκτέλεση εργασιών. ∆ίνονται πλέον, πληροφορίες που 

αφορούσαν το ανά µονάδα κόστος παραγωγής και την τιµολόγηση αφού συνδέονται 
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οι ενέργειες κάθε εργασίας µε χρόνο που απαιτούν και τις πρώτες ύλες που 

χρειάζονται. Εισάγεται αυτή την περίοδο η κατανοµή των γενικών εξόδων στα 

επιµέρους προϊόντα. Βάση µερισµού των εξόδων αποτελεί κατά κύριο λόγο η άµεση 

εργασία, καθώς το µεγαλύτερο µέρος των εξόδων αποτελούσαν οι αµοιβές του 

προσωπικού και µπορούσαν εύκολα και τα υπόλοιπα έξοδα να προστεθούν στην 

άµεση εργασία και την επιβαρύνουν.  

Με την πάροδο των ετών, όµως, τα έµµεσα έξοδα αυξήθηκαν, η 

αυτοµατοποίηση µείωσε τον αριθµό των εργαζοµένων που απαιτούσαν οι 

επιχειρήσεις, οι αγοραστικές ανάγκες µεγάλωσαν και διαφοροποιήθηκαν,  

επιβάλλοντας πολλές παρτίδες προϊόντων και σε µεγάλο αριθµό. Αποτέλεσµα όλων 

των παραπάνω ήταν να πάψει η άµεση εργασία να αποτελεί βάση µερισµού των 

έµµεσων εξόδων. Κατέληξαν τα έµµεσα έξοδα να συµµετέχουν µε πολύ µεγάλο 

ποσοστό στο συνολικό κόστος παραγωγής εξαιτίας της έντονης αυτοµατοποίησης και 

της ανάπτυξης των υπόλοιπων τµηµάτων της επιχείρησης, όπως του τµήµατος 

µάρκετινγκ και προώθησης για τη αντιµετώπιση του ανταγωνισµού. Περνώντας µε 

τον τρόπο αυτό σε νέα µέθοδο ανάλυσης των εξόδων, χρησιµοποιώντας εκτός από 

την άµεση εργασία και τα έµµεσα έξοδα ως βάσεις µερισµού. 

(Γκεντζογλάνης Α., 2004) 

 

 

 

2. 3 ∆ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΚΟΣΤΟΥΣ 

 

 

Το κόστος µπορεί να διακριθεί σε ελεγχόµενο κόστος και µη ελεγχόµενο 

κόστος. Ελεγχόµενο κόστος είναι το κόστος εκείνο, το οποίο καθορίζεται σε ένα 

ορισµένο επίπεδο διοικητικής ιεραρχίας της επιχείρησης, για δεδοµένο χρονικό 

διάστηµα. Το επίπεδο της διοίκησης και η ιεραρχία θα είναι, ουσιαστικά, υπεύθυνα 

για τη διαµόρφωση και το ύψος της δαπάνης. Επιπλέον, και το χρονικό διάστηµα 

µπορεί να ποικίλει. Παράδειγµα, ελεγχόµενου κόστους αποτελεί η διαφηµιστική 

καµπάνια του τµήµατος πωλήσεων. Το κόστος, που δεν καθορίζεται από ένα 

συγκεκριµένο επίπεδο διοίκησης και δεν αφορά οροθετηµένη χρονική περίοδο 

αποτελεί το µη ελεγχόµενο κόστος.  
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Μία ακόµα διάκριση του κόστους είναι σε σχετικό και µη σχετικό. Σχετικό 

είναι το κόστος το οποίο θα παύσει να υφίσταται όταν πάψει να υφίσταται το 

αντικείµενο στο οποίο αναφέρεται. Μη σχετικό, αντίστοιχα, είναι το κόστος το οποίο 

θα συνεχίσει να υφίσταται και µετά την πάψη του αντικειµένου, στο οποίο 

αναφέρεται. Στην λήψη µιας απόφασης λαµβάνεται υπόψιν µόνο το σχετικό κόστος.  

Πολύ σηµαντική διάκριση του κόστους αποτελεί και αυτή που στηρίζεται στη 

διάκριση της συµπεριφοράς του. Έτσι, το κόστος µπορεί να είναι µεταβλητό, σταθερό 

και ηµιµεταβλητό. Μεταβλητό είναι το κόστος που µεταβάλλεται µε τον ίδιο ρυθµό 

που µεταβάλλεται ο βαθµός δραστηριότητας, στην οποία αναφέρεται. Σταθερό είναι 

το κόστος που δεν µεταβάλλεται µε τον ίδιο ρυθµό που µεταβάλλεται και ο βαθµός 

δραστηριότητας. Η µεταβολή του σταθερού κόστους εξαρτάται από τον χρόνο και 

άλλα αίτια. Το ηµιµεταβλητό κόστος είναι σταθερό µέχρι ενός σηµείου και από εκεί 

και πέρα µεταβάλλεται µε κάποιο ρυθµό.  

Τελευταία διάκριση του κόστους αποτελεί η διάκριση του κόστους σε άµεσο 

και έµµεσο. Άµεσο είναι το κόστος που γίνεται αποκλειστικά για τη δηµιουργία ενός 

προϊόντος ή υπηρεσίας ή πελάτη ή τµήµατος, που αποτελεί αντικείµενο κόστους. 

Συνηθισµένο παράδειγµα άµεσου κόστους είναι οι πρώτες ύλες και το άµεσο 

εργατικό κόστος. Έµµεσο είναι το κόστος που πραγµατοποιείται ταυτόχρονα για τη 

δηµιουργία περισσοτέρων του ενός προϊόντος ή υπηρεσίας ή πελάτη ή τµήµατος, που 

αποτελούν, πάντα, αντικείµενο κόστους.  

(Βενιέρης, Κοέν, Κωλέτση, 2003, 31-48) 

 

 

 

2. 4 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΟΣΤΟΥΣ 

 

 

Αντικείµενο του κόστους αποτελεί κάθε προϊόν, υπηρεσία ή έργο, των οποίων 

το κόστος µπορεί να µετρηθεί. Το κόστος πρέπει να αναφέρεται σε όλη την 

παραγωγική διαδικασία, που περιλαµβάνει τα εξής στοιχεία κόστους: άµεσα υλικά ή 

πρώτες ύλες, άµεση εργασία και γενικά βιοµηχανικά έξοδα ή έµµεσα έξοδα. 
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Άµεσα υλικά ή πρώτες ύλες είναι τα υλικά εκείνα, που επιδέχονται 

επεξεργασία και τελικά καταλήγουν σε ένα συγκεκριµένο προϊόν. Συνήθως, τα άµεσα 

υλικά αποτελούν το µεγαλύτερο στοιχείο κόστους σε ένα παραγόµενο προϊόν.  

Άµεση εργασία είναι το κόστος της παρεχόµενης εργασίας σε ένα παραγόµενο 

προϊόν όταν η εργασία αυτή αφορά εξ ολοκλήρου την παραγωγή του συγκεκριµένου 

προϊόντος.  

Γενικά βιοµηχανικά έξοδα ή έµµεσα έξοδα χαρακτηρίζονται όλες οι δαπάνες 

της παραγωγικής διαδικασίας, κύριων και βοηθητικών υπηρεσιών. Στα έµµεσα έξοδα 

περιλαµβάνονται τα έµµεσα υλικά και η έµµεση εργασία καθώς και διάφορα 

λειτουργικά έξοδα παραγωγής, όπως το ενοίκιο, αποσβέσεις, ηλεκτρικό ρεύµα κα.  

(Πάγγειος, 1993, 41) 

 

 

 

2. 5 ΓΕΝΙΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΞΟ∆Α – ΕΜΜΕΣΟ ΚΟΣΤΟΣ 

 

 

Ενώ τα κόστη των πρώτων υλών και της άµεσης εργασίας µπορούν εύκολα να 

συσχετιστούν µε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που αφορούν, αυτή η συσχέτιση δεν 

είναι καθόλου εύκολη για τα έµµεσα έξοδα (γενικά βιοµηχανικά έξοδα). Το γεγονός 

αυτό παρατηρείται, καθώς τα έξοδα δεν διακρίνονται πάντα µε βάση την παραγωγή 

και το προϊόν. Συνήθως, τα έξοδα θα εµφανιστούν µία φορά το χρόνο ή περισσότερες 

και θα παρουσιαστούν µε τυχαίες αυξοµειώσεις.  

Η λύση, που δόθηκε από τις επιχειρήσεις, στο πρόβληµα αυτό βασίζεται στη 

χρήση των συντελεστών καταλογισµού των έµµεσων εξόδων (γενικών βιοµηχανικών 

εξόδων). Ο συντελεστής καταλογισµού είναι το κλάσµα της εκτίµησης των έµµεσων 

εξόδων για µία χρονική περίοδο προς την εκτίµηση του επιπέδου δραστηριότητας για 

την ίδια χρονική περίοδο.  

(Βενιέρης, Κοέν, Κωλέτση, 2003, 65) 
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2. 6 ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ   

 

 

Με τον όρο αποθέµατα ορίζονται όλα τα υλικά αγαθά που κατέχει η 

επιχείρηση και τα οποία πωλούνται αυτούσια ή χρησιµοποιούνται από την επιχείρηση 

για την παραγωγή των προϊόντων, την παροχή των υπηρεσιών της και τις υπόλοιπες 

λειτουργίες της. Οι τρεις µεγάλες κατηγορίες στις οποίες ταξινοµούνται τα 

αποθέµατα είναι τα υλικά, τα ηµικατεργασµένα προϊόντα και τα έτοιµα προϊόντα.  

Τα υλικά από την µεριά τους διακρίνονται στις πρώτες ύλες, στις βοηθητικές 

ύλες και στα αναλώσιµα υλικά.  

Οι πρώτες ύλες είναι τα υλικά που επεξεργάζονται και καταλήγουν σε ένα 

ολοκληρωµένο και έτοιµο προϊόν.  

Οι βιοµηχανικές ύλες είναι τα υλικά εκείνα που ενσωµατώνονται στο προϊόν, 

αλλά επιβαρύνουν σε πολύ µικρό βαθµό το κόστος παραγωγής τους. Εξαιτίας του 

µικρού κόστους οι βοηθητικές ύλες δεν υπολογίζονται στα άµεσα υλικά, αλλά στα 

γενικά βιοµηχανικά έξοδα.  

Αναλώσιµα είναι τα υλικά που χρησιµοποιούνται ώστε να επιτευχθούν οι 

επιθυµητές συνθήκες για την παραγωγική διαδικασία.  

Ηµικατεργασµένα προϊόντα είναι τα υλικά αγαθά στα οποία δεν έχει 

ολοκληρωθεί η παραγωγική διαδικασία και η κατάληξη τους σε ένα έτοιµο προϊόν.  

Τέλος, τα έτοιµα προϊόντα είναι τα υλικά στα οποία έχει ολοκληρωθεί η 

παραγωγική διαδικασία και είναι στη διάθεση της επιχείρησης για την πώληση τους.  

(Πάγγειος, 1993, 45-47) 

 

 

 

2. 7 ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΣΤΟΥΣ 

 

 

Είναι πολύ σηµαντικό εκτός από την µελέτη και τον προσδιορισµό του 

κόστους ως προς το προϊόν, να πραγµατοποιείται και ο προσδιορισµός του κόστους 

ως προς τα διάφορα τµήµατα της επιχείρησης. Τα τµήµατα αυτά της επιχείρησης, που 

συγκεντρώνουν το κόστος ονοµάζονται κέντρα κόστους.   
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Κέντρο κόστους ονοµάζεται η µικρότερη µονάδα δραστηριότητας ή περιοχή 

ευθύνης, για την οποία πραγµατοποιείται λογιστική συγκέντρωση του κόστους της µε 

σκοπό τη µέτρηση της αποτελεσµατικότητας της. Είναι λογικό οι επιβαρύνσεις κάθε 

κέντρου κόστους να γίνονται µε δαπάνες σχετικές µε το κέντρο αυτό. Παραδείγµατα 

κέντρων κόστους είναι το τµήµα παραγωγής, διοίκησης, έρευνας και ανάπτυξης, 

δηµόσιων σχέσεων.  

(Βενιέρης, Κοέν, Κωλέτση, 2003, 25) 

Η δηµιουργία κέντρων κόστους αποτελεί κεντρικό σηµείο της κατά φάση 

κοστολόγησης. Σε κάθε κέντρο κόστους γίνεται η συγκέντρωση του βιοµηχανικού 

κόστους και η µέτρηση των παραγοµένων ποσοτήτων. Για τον προσδιορισµό του 

κόστους του προϊόντος είναι αναγκαίο να υπολογίσουµε το κόστος της παραγωγής 

για κάθε κέντρο κόστους. Ο αριθµός των ξεχωριστών κέντρων κόστους που είναι 

αναγκαίος για να συµπληρωθεί το προϊόν εξαρτάται από πολλούς παράγοντες όπως 

για παράδειγµα ο τύπος του προϊόντος, η πολυπλοκότητα της παραγωγικής 

δραστηριότητας και οι απαιτήσεις της διοίκησης. Ο αριθµός των κέντρων κόστους 

που απαιτείται για να παραχθεί ένα προϊόν προσδιορίζει το κόστος της κοστολογικής 

εργασίας που πρέπει να πραγµατοποιηθεί, καθώς και τον όγκο των δεδοµένων του 

κόστους µε τα οποία εφοδιάζονται τα στελέχη. 

 

 

 

2. 8 ΣΧΕΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ – ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ 

 

 

Μεγάλη σηµασία για την µελέτη του κόστους έχει και η παρακολούθηση του 

σε σχέση µε το τµήµα στο οποίο δηµιουργείται ή το οποίο αφορά. Έτσι, τα 

παραγωγικά τµήµατα και τα βοηθητικά ή υποστηρικτικά τµήµατα αποτελούν 

κατηγορίες της παραγωγικής λειτουργίας.  

Παραγωγικά τµήµατα είναι τα τµήµατα στα οποία λαµβάνει χώρα η παραγωγή 

προϊόντων ή η παροχή υπηρεσιών.  

Βοηθητικά τµήµατα είναι τα τµήµατα τα οποία δεν συµµετέχουν άµεσα στην 

παραγωγή προϊόντων ή την παροχή υπηρεσιών, είναι, όµως απαραίτητα, καθώς 

προσφέρουν υπηρεσίες στο σύνολο των τµηµάτων της επιχείρησης. Παραδείγµατα 
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βοηθητικών τµηµάτων αποτελούν τα τµήµατα αποθήκευσης, ποιοτικού ελέγχου, 

συντήρησης.  

Το κάθε τµήµα της επιχείρησης, είτε είναι παραγωγικό, είτε βοηθητικό, 

οργανωτικά ανήκει σε µία λειτουργία. Οι κύριες λειτουργίες είναι η λειτουργία 

Παραγωγής ή Παροχής Υπηρεσιών, Πωλήσεων, ∆ιοικητική και Χρηµατοοικονοµική. 

Το κόστος της λειτουργίας Παραγωγής είναι το κόστος που συνδέεται µε την 

παραγωγή των προϊόντων, δηλαδή το κόστος της ανάλωσης των άµεσων πρώτων 

υλών, των άµεσων εργατικών και των έµµεσων εξόδων. Αντίστοιχα, το κόστος 

λειτουργίας Παροχής υπηρεσιών είναι το κόστος των άµεσων εργατικών και του 

γενικού κόστους παροχής υπηρεσιών. Το κόστος της λειτουργίας Πωλήσεων είναι το 

κόστος που συνδέεται µε τις διαδικασίες πώλησης προϊόντων ή υπηρεσιών. Το 

κόστος της ∆ιοικητικής λειτουργίας είναι το κόστος που συνδέεται µε τη διοίκηση, 

τον έλεγχο και τη λειτουργία της επιχείρησης. Τέλος, το κόστος της 

χρηµατοοικονοµικής λειτουργίας αφορά το κόστος που συνδέεται µε τη λήψη 

δανείων, πιστώσεων από τρίτους και διαχείριση των επί πιστώσει πελατών της 

επιχείρησης.   

(Βενιέρης, Κοέν, Κωλέτση, 2003, 43) 

 

 

2. 9 ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

 

 

Όλη η ανάλυση που προηγήθηκε ορίζει τη διαδικασία για τη σύνταξη 

οικονοµικών καταστάσεων και αναλύσεων. Η πληροφορία που δηµιουργείται από τις 

οικονοµικές αυτές καταστάσεις και τις αναλύσεις, έχει µεγάλο µερίδιο στη διαδικασία 

λήψης αποφάσεων, απαραίτητη διαδικασία για κάθε επιχείρηση. Τα βήµατα που, 

γενικά,  ακολουθούνται είναι τα εξής: 

• Καθορισµός – εντοπισµός του προβλήµατος της επιχείρησης. 

• Αναγνώριση των εναλλακτικών λύσεων πάνω στο πρόβληµα. 

• Συγκέντρωση των σχετικών πληροφοριών σχετικές µε το θέµα µελέτης. 

• Λήψη της απόφασης. 

(Πάγγειος, 1993, 26) 
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Και τα τέσσερα βήµατα είναι εξίσου σηµαντικά και απαραίτητα. Το κάθε 

οικονοµικό στέλεχος, το οποίο είναι υπεύθυνο για την λήψη αποφάσεων πρέπει να 

ακολουθεί τα βήµατα αυτά. Ο τελικός στόχος όλης της διαδικασίας είναι να παρθεί η 

σωστή απόφαση για το συµφέρον της εταιρίας.  

Τα στελέχη, για να έχουν περισσότερο αποτελεσµατικές αποφάσεις, 

χρησιµοποιούν υποκειµενικές και αντικειµενικές πληροφορίες, καθώς και τις 

διαθέσιµες τεχνικές λήψης απόφασης. Η καλύτερη και πιο ολοκληρωµένη 

πληροφόρηση προέρχεται  από τα ιστορικά λογιστικά δεδοµένα. Η πληροφόρηση, 

βέβαια, που δίνεται από τα οικονοµικά στοιχεία οφείλει να πληρεί ορισµένες 

προϋποθέσεις. Η πληροφορία πρέπει να είναι  

• σχετική µε το πρόβληµα που εξετάζεται,  

• επίκαιρη, δηλαδή, να απεικονίζει την τρέχουσα κατάσταση σε µία 

δεδοµένη χρονική στιγµή  

• αντικειµενική και 

• ακριβής.  

Όπως ορίστηκε παραπάνω το σύστηµα κοστολόγησης είναι το σύνολο των 

συστηµατικών ενεργειών και διαδικασιών που χρησιµοποιούνται για την 

ολοκληρωµένη σύνταξη κοστολογικών δεδοµένων. Οι δραστηριότητες των 

συστηµάτων κοστολόγησης είναι:  

• Μέτρηση κόστους. Στη φάση αυτή συγκεντρώνονται τα δεδοµένα που 

απαιτούνται για τον προσδιορισµό του κόστους υπηρεσίας ή προϊόντος.  

• Εσωλογιστική κοστολόγηση. Η µετατροπή των ωρών εργασίας ή των 

λοιπών υλικών σε χρηµατικές µονάδες αποτελούν το κοµµάτι αυτό του 

συστήµατος κοστολόγησης.  

• Ανάλυση του κόστους. Μέσω της φάσης αυτής δηµιουργείται πλήθος 

πληροφοριών, των οποίων η ανάλυση πρέπει να γίνεται από άτοµα που 

γνωρίζουν την ερµηνεία τους και µπορούν να ερµηνεύσουν τα 

αποτελέσµατα. Και τέλος 

• Έκθεση του κόστους. Τα αποτελέσµατα της ανάλυσης του κόστους 

παρουσιάζονται σε λεπτοµερείς εκθέσεις και σε γενικές εξωτερικές 

χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις. Τελικός σκοπός των εκθέσεων αυτών 

είναι η βοήθεια στη λήψη αποφάσεων από τα στελέχη της επιχείρησης. 
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Η ανάπτυξη της λογιστικής κόστους είναι σχετικά νέος τοµέας µελέτης από 

τους επιχειρηµατίες, σαν ξεχωριστό κοµµάτι από τη γενική λογιστική. Η βιοµηχανική 

επανάσταση στα τέλη του 19ου αιώνα σηµατοδότησε και την αρχή της εξέλιξης της, 

όταν οι ανάγκες για λεπτοµερείς µετρήσεις του κόστους παραγωγής ήταν επιτακτικές.  

(Πάγγειος, 1993, 33-36) 
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3. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑ∆Α 

 

 

 

3. 1 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 

 

 

Η Ελλάδα είναι µία χώρα που ασχολείται κυρίως µε τον πρωτογενή και τον 

τριτογενή τοµέα παραγωγής. Στον τριτογενή τοµέα συµπεριλαµβάνονται η παροχή 

υπηρεσιών όπως ο τουρισµός, υπηρεσία ιδιαίτερα αναπτυγµένη εξαιτίας της µεγάλης 

ποικιλίας των τουριστικών προορισµών σε όλη την έκταση της χώρας καθ’ όλη την 

διάρκεια του έτους.  

Ως τουρισµός ορίζονται οι δραστηριότητες ατόµων που ταξιδεύουν και 

παραµένουν σε ένα µέρος διαφορετικό από το σύνηθες περιβάλλον τους για διάστηµα 

όχι µεγαλύτερο από ένα συνεχόµενο έτος για ψυχαγωγία, επαγγελµατικούς και 

άλλους λόγους. 

Ο τουρισµός είναι το υποσύνολο των ταξιδιών, όπου τα ταξίδια νοούνται µε 

την ευρεία έννοια, το οποίο σηµαίνει µετακίνηση από έναν τόπο σε άλλον. Ο 

τουρισµός καλύπτει την παγκόσµια αγορά ταξιδιών στο γενικό πλαίσιο της 

κινητικότητας του πληθυσµού και την παροχή υπηρεσιών σε επισκέπτες. Τουρισµός 

σηµαίνει την πράξη του ταξιδιού σε τόπο διαφορετικό από το σύνηθες περιβάλλον 

ενός ατόµου για οποιοδήποτε σκοπό. Ορισµένοι ακούσιοι σκοποί ταξιδιού 

εξαιρούνται συµβατικά: εξαιρούνται οι ακούσιες διαµονές σε νοσοκοµείο και άλλες 

ιατρικές εγκαταστάσεις που παρέχουν κλινική ιατρική περίθαλψη, η οποία γίνεται µε 

εντολή γιατρού. Άλλες ακούσιες διαµονές που εξαιρούνται περιλαµβάνουν τη 

φυλάκιση και τη στρατιωτική θητεία.  

Σε σχέση µε µια δεδοµένη χώρα, διακρίνονται τρεις µορφές τουρισµού: 

Α) ο εγχώριος τουρισµός περιλαµβάνει τις δραστηριότητες των κατοίκων µιας 

δεδοµένης χώρας που ταξιδεύουν και διαµένουν σε τόπους στο εσωτερικό της χώρας 

αλλά έξω από το σύνηθες περιβάλλον τους. 

Β) ο εισερχόµενος τουρισµός περιλαµβάνει τις δραστηριότητες µη µονίµων κατοίκων 

µιας δεδοµένης χώρας που ταξιδεύουν και διαµένουν σε τόπους στο εσωτερικό της 

χώρας αλλά έξω από το σύνηθες περιβάλλον τους. 
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Γ) ο εξερχόµενος τουρισµός περιλαµβάνει τις δραστηριότητες µονίµων κατοίκων 

µιας δεδοµένης χώρας που ταξιδεύουν και διαµένουν σε τόπους στο εξωτερικό της 

χώρας και έξω από το σύνηθες περιβάλλον τους. 

Οι τρεις βασικές µορφές τουρισµού µπορούν να συνδυαστούν µε τρεις 

τρόπους έτσι ώστε να προκύψουν οι ακόλουθες κατηγορίες τουρισµού: 

α) ο εσωτερικός τουρισµός, που περιλαµβάνει τον «εγχώριο τουρισµό» και τον 

«εισερχόµενο» τουρισµό. 

β) ο εθνικός τουρισµός, που περιλαµβάνει τον «εγχώριο τουρισµό» και τον 

«εξερχόµενο» τουρισµό. 

γ) ο διεθνής τουρισµός, που περιλαµβάνει τον «εισερχόµενο τουρισµό» και τον 

«εξερχόµενο» τουρισµό. 

Άλλοι χρήσιµοι ορισµοί είναι αυτού του ταξιδιώτη και του επισκέπτη. 

Ταξιδιώτης ορίζεται οποιοδήποτε άτοµο που ταξιδεύει σε δύο ή περισσότερες χώρες 

ή ανάµεσα σε δύο ή περισσότερους τόπους στο εσωτερικό της χώρας διαµονής του, 

από την άλλη πλευρά επισκέπτης ορίζεται οποιοδήποτε άτοµο που ταξιδεύει σε έναν 

τόπο έξω από το σύνηθες περιβάλλον του για διάστηµα µικρότερο από δώδεκα µήνες 

και για το οποίο ο κύριος σκοπός του ταξιδιού δεν είναι η άσκηση δραστηριότητας 

αµειβόµενης από το εσωτερικό του τόπου επίσκεψης.  

Οι επισκέπτες (εγχώριοι και διεθνείς) περιλαµβάνουν τα ακόλουθα: 

Ο τουρίστας, ο οποίος ορίζεται ως επισκέπτης που διαµένει µια τουλάχιστον 

νύκτα σε συλλογικό ή ιδιωτικό κατάλυµα στον τόπο, χώρα επίσκεψης και 

(ηµερήσιος) επισκέπτης µε επιστροφή αυθηµερόν ως ο επισκέπτες που δεν 

διανυκτερεύει σε ένα συλλογικό ή ιδιωτικό κατάλυµα στον τόπο ή χώρα επίσκεψης. 

Τέλος, αριθµός τουριστών (άτοµα που κάνουν τουρισµό) ορίζεται ο αριθµός των 

επισκεπτών που διαµένουν µία τουλάχιστον νύκτα σε συλλογικό ή ιδιωτικό κατάλυµα 

στον τόπο ή χώρα επίσκεψης. 

(SETE, Ορισµοί στατιστικών τουρισµού) 

Σύµφωνα µε τα προσωρινά στοιχεία της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας 

στο διάστηµα Ιανουαρίου - Νοεµβρίου 2008 σε 39 αεροδρόµια της Ελλάδας 

παρουσιάστηκε µείωση κατά 0,2% των αφίξεων από το εξωτερικό σε σχέση µε το 

προηγούµενο έτος. Καταγράφηκαν 13.511.998 αφίξεις έναντι 13.544.388 αφίξεων 

τον ίδιο µήνα το 2007 (µείωση 32.390 αφίξεων). Σηµαντικό µέρος του συνόλου των 

αεροπορικών αφίξεων από το εξωτερικό αποτελούν οι αφίξεις µε πτήσεις charters οι 

οποίες παρουσίασαν µείωση της τάξης του 2,8%.  Λαµβάνοντας υπόψη την αύξηση 
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στις αφίξεις µε οδικά µέσα από χώρες εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης καλύπτεται το 

µεγαλύτερο µέρος των απωλειών από τις αεροπορικές αφίξεις. Έτσι, το σύνολο των 

αφίξεων από το εξωτερικό κλείνει, περίπου, στα ίδια επίπεδα µε το 2007 στα 15,7 

εκατ. 

Επιπλέον, σύµφωνα µε τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος, οι τουριστικές 

εισπράξεις στο διάστηµα Ιανουαρίου - Οκτωβρίου 2008 παρουσίασαν αύξηση κατά 

3,3% (ή 356 εκατ. ευρώ) σε σχέση µε το ίδιο διάστηµα του 2007 φθάνοντας σε 11,2 

δισ. ευρώ από 10,8 δισ. ευρώ. Οι εισπράξεις κατά το δεκάµηνο αυτό διαµορφώθηκαν 

στο 8,7 δισ. ευρώ. Μόνο τον Αύγουστο οι εισπράξεις  ανήλθαν περίπου στα 2,7 δισ. 

ευρώ, ενώ οι συνολικές αφίξεις για το έτος 2008 έφθασαν στα 10,3 εκατ. Η Ελληνική 

κυβέρνηση, για την τόνωση και την ανάπτυξη του τουρισµού, έχει ανακοινώσει 

πακέτο οικονοµικής στήριξης 257 εκατ. ευρώ για το 2009, ένα κρίσιµο έτος για την 

οικονοµία της χώρας. 

(Κουσούνης Στ., 2008, άρθρο εφηµερίδας Καθηµερινή, news.kathimerini.gr) 

  

 

 

3. 2 ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ - ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑ 

 

 

Υπάρχουν πολλά είδη διαµονής που προσφέρονται σε επισκέπτες. Παρακάτω 

δίνονται οι βασικότεροι ορισµοί, όπως αυτοί των τουριστικών καταλυµάτων, 

ξενοδοχείων. 

Τουριστικά καταλύµατα ορίζονται οι εγκαταστάσεις οι οποίες διατίθενται 

τακτικά ή περιστασιακά για τη διανυκτέρευση τουριστών. 

Τα είδη τουριστικών καταλυµάτων είναι τα ακόλουθα: 

Α) Συλλογικά τουριστικά καταλύµατα ορίζονται τα καταλύµατα που παρέχουν στον 

ταξιδιώτη διανυκτέρευση σε δωµάτιο ή κάποια άλλη µονάδα, αλλά ο αριθµός των 

θέσεων που προσφέρουν πρέπει να είναι µεγαλύτερος από ένα ορισµένο ελάχιστο 

όριο για τις οµάδες ατόµων που υπερβαίνουν µια απλή οικογενειακή µονάδα. Όλα τα 

µέρη του καταλύµατος πρέπει να αποτελούν αντικείµενο κοινής εµπορικής 

διαχείρισης ακόµη και αν δεν υπάρχει κερδοσκοπικός χαρακτήρας. 

Οι υποκατηγορίες των συλλογικών καταλυµάτων είναι: 
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Ξενοδοχεία και παρόµοια καταλύµατα. Τα ξενοδοχεία και παρόµοια 

καταλύµατα τυποποιούνται µε βάση τη διαµόρφωση σε δωµάτια, ο αριθµός των 

οποίων υπερβαίνει ένα ορισµένο ελάχιστο όριο µε την υπαγωγή σε κοινή διαχείριση, 

µε την παροχή ορισµένων υπηρεσιών που περιλαµβάνουν την παροχή υπηρεσιών στα 

δωµάτια, την καθηµερινή τακτοποίηση των κρεβατιών και τον καθαρισµό των 

εγκαταστάσεων υγιεινής, την οµαδοποίηση σε κλάσεις και κατηγορίες σύµφωνα µε 

τις εγκαταστάσεις και υπηρεσίες που παρέχονται και το γεγονός ότι δεν εµπίπτουν 

στην κατηγορία των ειδικευµένων καταλυµάτων.  

Τα κύρια ξενοδοχειακά καταλύµατα, που διακρίνονται σε ξενοδοχεία 

κλασσικού τύπου, ξενοδοχεία τύπου µοτέλ, ξενοδοχεία τύπου επιπλωµένων 

διαµερισµάτων και ξενοδοχεία µικτού τύπου, κατατάσσονται, ανάλογα µε τη 

λειτουργική τους µορφή, σε πέντε το πολύ κατηγορίες αστέρων, βάσει συστήµατος 

υποχρεωτικών προδιαγραφών και βαθµολογούµενων κριτηρίων. 

• Ξενοδοχεία. Στον όρο ξενοδοχεία περιλαµβάνονται ξενοδοχεία, 

ενοικιαζόµενα διαµερίσµατα, µοτέλ, ξενοδοχεία στους αυτοκινητοδρόµους, 

παραθαλάσσια ξενοδοχεία, λέσχες διαµονής και παρόµοια καταλύµατα που 

παρέχουν ξενοδοχειακές υπηρεσίες συµπεριλαµβανοµένης της καθηµερινής 

τακτοποίησης των κρεβατιών και του καθαρισµού των δωµατίων και των 

εγκαταστάσεων υγιεινής. 

• Παρόµοια καταλύµατα. Στον όρο παρόµοια καταλύµατα 

περιλαµβάνονται τα ενοικιαζόµενα δωµάτια και οι πανσιόν, οι τουριστικές 

κατοικίες και παρόµοια καταλύµατα που είναι διαµορφωµένα σε δωµάτια και 

παρέχουν περιορισµένες ξενοδοχειακές υπηρεσίες συµπεριλαµβανόµενης της 

ηµερήσιας τακτοποίησης των κρεβατιών και του καθαρισµού των δωµατίων και 

των εγκαταστάσεων υγιεινής. Η οµάδα αυτή περιλαµβάνει επίσης τα πανδοχεία, 

τα καταλύµατα που παρέχουν διανυκτέρευση και πρωινό, καθώς και τα 

καταλύµατα σε αγροικίες. 

• Άλλα συλλογικά καταλύµατα 

- Παραθεριστικές κατοικίες 

- Τουριστικοί χώροι κατασκήνωσης 

- Μαρίνες 

- Άλλα συλλογικά καταλύµατα π.δ.κ.α. 

• Ειδικευµένα καταλύµατα 



Κοστολόγηση Υπηρεσιών Ξενοδοχειακής Μονάδας 

 24

- Κέντρα υγείας 

- Κάµπινγκ εργασίας και διακοπών 

- ∆ηµόσια µέσα µεταφοράς 

- Συνεδριακά κέντρα 

Β) Ιδιωτικά τουριστικά καταλύµατα µε υποκατηγορίες 

• Ενοικιαζόµενα καταλύµατα 

- Ενοικιαζόµενα δωµάτια σε σπίτια οικογενειών 

- Κατοικίες ενοικιαζόµενες από ιδιώτες ή µεσιτικά γραφεία 

• Άλλα ιδιωτικά καταλύµατα 

- Ιδιόκτητες κατοικίες 

- Καταλύµατα που παρέχονται δωρεάν από συγγενείς ή φίλους 

- Άλλα ιδιωτικά καταλύµατα π.δ.κ.α. 

(SETE, Ορισµοί στατιστικών τουρισµού) 

 

 

 

3. 3 ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑ∆Α 

 

 

Η περίπτωση της επιχείρησης που µελετάται αφορά µία µεγάλη ξενοδοχειακή 

µονάδα στο νοµό Χαλκιδικής. Το ξενοδοχείο κατασκευάστηκε τη δεκαετία του ’60 

και κατέχει έκταση περίπου 4.000 στρέµµατα. Αποτελεί µία από τις µεγαλύτερες του 

νοµού και πόλο έλξης τουριστών τόσο της Ελλάδας, όσο και του εξωτερικού. Το 

ξενοδοχείο αποτελεί ξενοδοχείο πέντε αστέρων και οι παροχές του χαρακτηρίζονται 

υψηλής ποιότητας. ∆έχεται τη µία διεθνή διάκριση µετά την άλλη ως κορυφαίος 

τουριστικός προορισµός στη Μεσόγειο, µε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες, εκλεκτικό 

διεθνές κοινό, σεβασµό στο φυσικό περιβάλλον. Αποτελεί ένα γαστρονοµικό 

µωσαϊκό µε τους κορυφαίους σεφ του κόσµου στις υπηρεσίες των πελατών µε σκοπό 

την µύηση των ξένων τουριστών στην ελληνική κουζίνα και την µεσογειακή 

διατροφή.   

Απέχει πολύ λίγα χιλιόµετρα από την Θεσσαλονίκη και διαθέτει υπηρεσία 

µεταφοράς των προσκεκληµένων ή πελατών µε λεωφορείο, ταξί, λιµουζίνα, γιοτ ή 

ακόµα και ελικόπτερο. Η χρονική διάρκεια λειτουργίας της ξενοδοχειακής µονάδας 
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για τον µεγάλο όγκο τουριστών αποτελεί το χρονικό διάστηµα από τον µήνα Απρίλιο 

µέχρι τον µήνα Οκτώβριο.  

Στον ίδιο χώρο του ξενοδοχείου διακρίνονται τέσσερις χωριστές µονάδες. Το 

κάθε ένα από τα χωριστά ξενοδοχεία έχει τη δική του ξεχωριστή διαµόρφωση, 

διαφορετικό αριθµό δωµατίων και τιµές. Συνολικά διαθέτει πάνω από 800 δωµάτια, 

από απλά δίκλινα µε θέα στον κήπο ή στη θάλασσα, µέχρι VIP σουίτες µε τζακούζι, 

ιδιωτική πισίνα ή και ιδιωτικό κήπο και απευθείας πρόσβαση στη θάλασσα Οι τιµές 

προκύπτουν από τις παροχές που προσφέρει κάθε ξενοδοχείο, την τοποθεσία του και 

από αιτίες όπως η περίοδος διαµονής, οι ηµέρες διαµονής και τα γεύµατα που 

επιθυµούν οι πελάτες. Ενδεικτικά, η τιµή ενός απλού δωµατίου για την περίοδο 

Ιούλιος – Αύγουστος (full season) κυµαίνεται στα 300 – 500€.  

Τα δωµάτια, περίπου 50 τ.µ. το καθένα διακρίνονται από πολυτέλεια και 

χλιδή, που ικανοποιούν όλα τα γούστα και τις επιθυµίες όλων των επισκεπτών. Τα 

βασικά χαρακτηριστικά κάθε δωµατίου είναι κλιµατισµός και θέρµανση, δορυφορική 

κεραία, επίπεδη τηλεόραση, DVD και CD player, σεσουάρ, µίνι µπαρ και ψυγείο, 

συσκευές και εξοπλισµούς για καφέ και τσάι, χρηµατοκιβώτιο, τηλεφωνική γραµµή, 

ντουζιέρα, καλλυντικά και κρέµες γνωστής ελληνικής εταιρίας και επιπλωµένο 

µπαλκόνι. Παράλληλα, σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους του ξενοδοχείου δίνεται 

δωρεάν σύνδεση στο ίντερνετ.  

Επιπλέον, όλα τα ξενοδοχεία έχουν ενσωµατωµένα καταστήµατα, τα οποία 

συµβάλλουν στην καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών και κατ’ επέκταση στα έσοδα 

της επιχείρησης. Συγκεκριµένα, τα ξενοδοχεία διαθέτουν mini market, super market, 

εστιατόρια, κινηµατογράφο, πισίνες, ζαχαροπλαστεία, parking, room service, gallery 

art και shop, clubs και bars, στο σύνολο 15 και ένα µεγάλο κατάστηµα εταιρίας 

αθλητικών ειδών. Το κόστος αυτών των καταστηµάτων, προϊόντα, προσωπικό, 

κόστος παραγωγής, επιβαρύνει εξ’ ολοκλήρου την λειτουργία της επιχείρησης. Τους 

υπόλοιπους χώρους εντός των ξενοδοχείων, η επιχείρηση τους νοικιάζει σε τρίτες 

επιχειρήσεις για τη λειτουργία όλων των ειδών καταστηµάτων, διαµορφώνοντας όλη 

την ξενοδοχειακή µονάδα σε έναν µικρό οικισµό.   

Ανάλογη πρακτική µε την ενοικίαση καταστηµάτων ακολουθεί η επιχείρηση 

και µε τις αίθουσες δεξιώσεων και συνεδριάσεων που διαθέτει. ∆ιακρίνονται 11 

χώροι συνεδρίων και εκδηλώσεων µε χωρητικότητα από 20 µέχρι 700 άτοµα το 

καθένα. Παρέχονται για εταιρικές εκδηλώσεις, συναντήσεις, πρωτοβουλίες, συνέδρια, 

προωθήσεις νέων προϊόντων, σεµινάρια, συνεντεύξεις Τύπου, επιδείξεις µόδας, 
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εκθέσεις, συµπόσια, δηµοπρασίες τέχνης και ιδιωτικές εκδηλώσεις, όπως γάµοι, 

δεξιώσεις, γενέθλια πάρτι, διασκεδαστικά και ευφάνταστα οργανωµένα πάρτι για 

παιδιά, κοκτέιλ, δείπνα, δεξιώσεις αρραβώνων.  

Πρόσθετες παροχές του ξενοδοχείου αποτελούν εκδροµές και περιηγήσεις σε 

σπουδαίους προορισµούς της Β. Ελλάδας, κρουαζιέρες µε βάρκες και σαφάρι µε τζιπ. 

Οι παραλίες, συνολικού µήκους 7 χιλιόµετρα, βραβεύονται κάθε χρόνο µε τις δύο 

επίσηµες µπλε σηµαίες της Ε.Ε. από το Ίδρυµα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της 

Ευρώπης, κατάλληλες και για παιδιά, καθώς είναι ρηχές. ∆ωρεάν ξαπλώστρες και 

ναυαγοσώστες. 24ωρη φύλαξη του χώρου των ξενοδοχείων και πυρασφάλεια. 

Βρεφονηπιακός και παιδικός σταθµός για τους µικρούς επισκέπτες. Το spa και το 

κέντρο ευεξίας, που διαθέτει το ξενοδοχείο προσφέρουν την ηρεµία που αναζητούν οι 

επισκέπτες.   

Επιπλέον, στο χώρο της ξενοδοχειακής µονάδας, λειτουργεί και πρατήριο 

βενζίνης µε όλων των ειδών τα εµπορεύµατα µιας τέτοιας επιχείρησης. Τέλος το 

ξενοδοχείο διατηρεί και µία µαρίνα, στην οποία ενοικιάζεται χώρος για σκάφη, αν οι 

πελάτες έρθουν µε το σκάφος, το κότερο ή το ιστιοφόρο τους, αλλά διατηρεί και 

παρέχει και η ίδια η επιχείρηση προς ενοικίαση διάφορα σκάφη για όσες µέρες 

επιθυµούν οι πελάτες.  

Από την λειτουργία της επιχείρησης έσοδα προκύπτουν από τα δωµάτια, τα 

διάφορα καταστήµατα, που λειτουργούν εντός της, τα ενοίκια από τους χώρους και 

τις αίθουσες που νοικιάζει, το πρατήριο βενζίνης, την µαρίνα και τις πωλήσεις 

άχρηστου υλικού σε τρίτες επιχειρήσεις. 

Στόχος της διοίκησης του ξενοδοχείου είναι η καλύτερη δυνατή παροχή των 

υπηρεσιών της. Οι υπηρεσίες της έχουν χαρακτηριστεί υψηλού επιπέδου και είναι 

λογικό αφού η επιχείρηση συνεχώς ανακαινίζει τους χώρους της, διαµορφώνει το 

ξενοδοχειακό περιβάλλον της, µε τα καταστήµατα, κατά τέτοιο τρόπο ώστε να µην 

λείπει τίποτα από τους πελάτες της και δίνει τεράστια έµφαση στο προσωπικό της. 

Άρτια εκπαιδευµένο, γλωσσοµαθές, σε πλήρη ετοιµότητα, ώστε να µην µείνει 

κανένας πελάτης παραπονεµένος.  

Χαρακτηριστικό παράδειγµα της ιδιαίτερης παροχής υπηρεσιών, που 

προσφέρει, είναι και το φεστιβάλ που διοργανώνει κάθε χρόνο για δύο βδοµάδες τα 

τελευταία 16 χρόνια. Θεατρικές παραστάσεις, συναυλίες ελλήνων και ξένων 

καλλιτεχνών, γιορτές φαγητού είναι ορισµένα µόνο από θεάµατα του φεστιβάλ. Το 

σύµπλεγµα των ξενοδοχείων, των καταστηµάτων και των υπηρεσιών λειτουργούν 
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όπως σε ένα χωριό και όλα υπάρχουν στην διάθεση του κάθε πελάτη ξεχωριστά ώστε 

να  διατηρηθεί η καλή φήµη που έχει αυτή τη στιγµή το ξενοδοχείο σε Ελλάδα και 

εξωτερικό.  
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4. ΤΑΚΤΙΚΗ ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΗΣ 

 

 

 

Στις αρχές κάθε έτους δηµοσιεύονται οι λογιστικές καταστάσεις των 

εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών εταιρειών. Συνήθως ο οικονοµικός 

τύπος εστιάζει την προσοχή του στην εξέλιξη των ακαθάριστων εσόδων και των 

αποτελεσµάτων χρήσεως. Σε αυτό ενισχύουν και τα δελτία τύπου των 

ενδιαφεροµένων εταιρειών που σηµειώνουν την εξέλιξη εκείνων των µεγεθών που 

βοηθούν την καλή εικόνα της εταιρείας προς τα έξω. Είναι συνηθισµένο να 

υποκρύπτονται κάποιες ζηµίες ή έξοδα από ένα µικρό αριθµό εταιρειών.  

Η παραποίηση των οικονοµικών καταστάσεων αναφέρεται στον σκόπιµο 

«χειρισµό» των στοιχείων τους, όπως υπερτίµηση στοιχείων του ενεργητικού, 

πωλήσεων και κερδών, ή υποτίµηση των υποχρεώσεων, εξόδων ή ζηµιών, µε σκοπό 

να δηµιουργηθεί η επιθυµητή εικόνα για την κατάσταση της επιχείρησης. Οι 

χειρισµοί αυτοί έχουν ως αποτέλεσµα τη σηµαντική αλλοίωση της ορθής εικόνας των 

οικονοµικών καταστάσεων. Στις Η.Π.Α., ο αντίστοιχος όρος αναφέρεται στην απάτη 

(fraud) που διενεργείται µέσω της σκόπιµης αλλοίωσης των οικονοµικών 

καταστάσεων.  

Ως µέσα για την πραγµατοποίηση των παραποιήσεων χρησιµοποιούνται 

διάφοροι µέθοδοι που περιλαµβάνονται στον όρο «δηµιουργική λογιστική». 

Αντίστοιχοι όροι, που εστιάζουν κυρίως στη µεταβολή των αποτελεσµάτων χρήσης, 

είναι η «εξοµάλυνσή τους» µέσω εσφαλµένων λογιστικών καταχωρήσεων, η 

«ωραιοποίησή τους» και η «διαχείρισή τους». Σύµφωνα µε το αναµορφωµένο 

∆ιεθνές Ελεγκτικό Πρότυπο Νο 240, που αναφέρεται στις παραποιήσεις και στα λάθη 

των οικονοµικών καταστάσεων, ο όρος «παραποίηση» αναφέρεται σε εκούσια, 

εσκεµµένη ενέργεια από ένα, ή περισσότερα άτοµα της διοίκησης, των εργαζοµένων 

ή τρίτου µέρους, που έχουν ως αποτέλεσµα την ψευδή παρουσίαση των οικονοµικών 

καταστάσεων. Από τη στιγµή που οι διευθύνοντες των εισηγµένων κυρίως 

επιχειρήσεων λειτουργούν ως «όργανα παραγωγής λογιστικών αριθµών», είτε µε τη 

θέλησή τους είτε χωρίς αυτήν, η έκδοση και δηµοσίευση παραποιηµένων 

οικονοµικών καταστάσεων είναι γεγονός.  
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Φυσικά το αναµενόµενο (κυρίως βραχυχρόνιο) όφελος για τις επιχειρήσεις 

αυτές είναι υψηλότερο από το αντίστοιχο κόστος, συµπεριλαµβανοµένου και του 

κινδύνου. Στην πλειονότητα των περιπτώσεων αυτών, η διοίκηση της επιχείρησης και 

πιο συγκεκριµένα ο οικονοµικός, αλλά και ο γενικός διευθυντής συνδέονται άµεσα µε 

τις παραποιήσεις των οικονοµικών τους καταστάσεων. Οι επιτροπές ελέγχου των εν 

λόγω επιχειρήσεων στην πραγµατικότητα δεν λειτουργούν. Στα διοικητικά 

συµβούλια αυτών των επιχειρήσεων συµµετέχουν µε υψηλό ποσοστό εξωτερικά 

στελέχη, τα οποία στην ουσία δεν συµµετέχουν στη διοίκηση. Οι επιχειρήσεις αυτές 

στην πλειονότητά τους διοικούνται από στελέχη µε στενές οικογενειακές σχέσεις 

όπου τις αποφάσεις λαµβάνουν συγγενικά πρόσωπα.  

Παρ’ όλα, αυτά ήδη έχει αρχίσει εκτεταµένη συζήτηση για το θέµα της 

παραποίησης των οικονοµικών καταστάσεων και τις σχέσεις του φαινοµένου αυτού 

µε τις εξελίξεις στη χρηµατιστηριακή αγορά, τον ρόλο των ελεγκτικών εταιρειών, 

καθώς και την αναµενόµενη εφαρµογή των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων. 

Ανακοινώθηκε, προσχέδιο νόµου για τη «Σύσταση Επιτροπής Λογιστικής 

Τυποποίησης και Ελέγχων» σε µια προσπάθεια ώστε να «διασφαλιστεί ο θεσµικός 

εκσυγχρονισµός της λειτουργίας των επιχειρήσεων, να ενισχυθεί η διαφάνεια και να 

εδραιωθεί κλίµα εµπιστοσύνης µεταξύ των επενδυτών και των επιχειρηµατιών». 

Πρέπει να σηµειωθεί ότι στην Ελλάδα οι ως σήµερα γνωστές παραποιήσεις είχαν 

στόχο κυρίως τη µείωση των κερδών και της αντίστοιχης φορολογίας, µέσω 

διόγκωσης των εξόδων. Με την είσοδο, όµως, πολλών επιχειρήσεων στο 

Χρηµατιστήριο, η προσπάθειά τους εστιάζει στην αύξηση των εσόδων και στην 

ταχεία ανάπτυξή τους, η οποία θα έχει ως αποτέλεσµα την αύξηση των κερδών.  

Το θέµα είναι σοβαρό διότι εµπλέκονται όχι µόνο τα στελέχη της εταιρείας 

που παραποιεί τα οικονοµικά στοιχεία της, αλλά και εταιρείες ορκωτών λογιστών, 

καθώς και χρηµατοπιστωτικοί οίκοι. Το ερώτηµα που τίθεται είναι ποιος ο ρόλος των 

εξωτερικών ελεγκτών (ορκωτών λογιστών – ελεγκτών), θέµα το οποίο έχει ήδη 

αποτελέσει αντικείµενο εκτενών συζητήσεων και προβληµατισµού. Η επικρατούσα 

άποψη αναφέρει ότι οι ελεγκτές αναφέρουν στην έκθεσή τους αντίστοιχες 

παρατηρήσεις για τις παραποιήσεις (γνώµη µε επιφύλαξη), αλλά αυτές δεν 

λαµβάνονται σοβαρά υπόψη, ισχύει ως έναν βαθµό. Στην πλειονότητα, όµως, των 

περιπτώσεων οι εκθέσεις των ελεγκτών για τις επιχειρήσεις που παραποιούν στοιχεία, 

είναι χωρίς επιφυλάξεις, ή όταν αυτές αναγράφονται είτε αφορούν επουσιώδεις 
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λογαριασµούς είτε η διατύπωσή τους είναι µη κατανοητή από το ευρύ επενδυτικό 

κοινό. 

Στην Ελλάδα, έχουν εµφανιστεί περιπτώσεις παραπλάνησης του επενδυτικού 

κοινού µέσω δηµοσίευσης ανακριβών στοιχείων από εταιρείες εισηγµένες στο 

Χ.Α.Α. Μερικά παραδείγµατα που παρατηρήθηκαν το 2003 για τις οικονοµικό έτος 

2002 είναι µία µεγάλη εταιρεία του κλάδου της κλωστουφαντουργίας, η οποία 

εµφανίζει µεν µεγάλες ζηµίες 18 εκατ.€, όταν όµως διαβάσει κανείς τις παρατηρήσεις 

των ορκωτών λογιστών, βλέπει ότι υπάρχει χαρτοφυλάκιο χρεογράφων και 

συµµετοχών µε µικρότερη τρέχουσα αξία κατά περίπου 200 εκατ. €, εκ των οποίων η 

εταιρεία κάνοντας χρήση διαφόρων ευνοϊκών διατάξεων αποσβένει µόνον τα 100 

µειώνοντας τα ίδια κεφάλαια καθώς δεν εµφανίζονται στα αποτελέσµατα χρήσεως. 

Άλλο παράδειγµα αποτελεί εταιρεία του κλάδου των εκδόσεων, ηγετική 

δύναµη στο χώρο της, η οποία διαφηµίζει την επιστροφή της σε κέρδη 1,5 εκατ.€ από 

ζηµίες 29 εκατ. € το 2001. Μια µατιά όµως στις παρατηρήσεις των ορκωτών 

λογιστών και σε αυτή την περίπτωση δείχνει ότι αθροίζει 2 εκατ.€ για αποφυγή 

αποσβέσεων παγίων, 3 εκατ. € υποαξία συµµετοχών σε επιχειρήσεις µη εισηγµένες 

στο Χρηµατιστήριο, 13,6 εκατ. € επισφαλείς απαιτήσεις χωρίς πρόβλεψη, 5,4 εκατ. € 

απαίτηση από εταιρεία σε εκκαθάριση. Σύνολο 24 εκατ. € κρυφές ζηµίες.  

 (Αριστοτέλης Αϊβαλιώτης, 03/03/2003, www.bulls.gr) 

Η πλειοψηφία των εταιρειών στην Ελλάδα που επέλεξε την οδό της 

διαστρέβλωσης επηρεάστηκαν από την πορεία που χάραξε η αµερικανική ENRON 

της οποίας η χρεωκοπία συντάραξε τις χρηµαταγορές όλου του κόσµου το 2002.  

Το Σκάνδαλο της Enron είναι οικονοµικό σκάνδαλο που αναδείχθηκε το 2001 

και αφορούσε την ενεργειακή εταιρία Enron και την ελεγκτική Arthour Andersen. 

Έπειτα από µια σειρά αποκαλύψεων που αφορούσαν αµφιλεγόµενες λογιστικές 

πρακτικές που διενεργήθηκαν κατά τη δεκαετία του 1990, η Enron βρέθηκε στο 

χείλος της χρεοκοπίας το Νοέµβριο του 2001. Μια απόπειρα διάσωσης λευκού ιππότη 

από µία παρόµοια αλλά µικρότερη ενεργειακή εταιρία, την Dynegy δεν κατέστη 

βιώσιµη. Η Enron κήρυξε πτώχευση στις 2 ∆εκεµβρίου του 2001. 

Καθώς το σκάνδαλο αποκαλυπτόταν, οι µετοχές της Enron σηµείωσαν 

κατακόρυφη πτώση από τα $90.00 ανά µετοχή σε λιγότερο από 50¢ ανά µετοχή. Κι 

ενώ η εταιρία συγκαταλεγόταν µεταξύ των blue chip, αυτή η απρόσµενη εξέλιξη είχε 

µεγάλο αντίκτυπο στην αγορά. Η βουτιά της Enron σηµειώθηκε µετά από την 

αποκάλυψη ότι πολλά από τα κέρδη και τα έσοδα ήταν αποτέλεσµα συµφωνιών µε 
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οντότητες ειδικού σκοπού, εταιρίες περιορισµένης ευθύνης που ήλεγχε. Απόρροια 

των ανωτέρω ήταν πολλά από τα χρέη και οι απώλειες της εταιρίας να µην 

εµφανιστούν στις οικονοµικές της καταστάσεις. 

Επιπροσθέτως, το σκάνδαλο προκάλεσε τη διάλυση της Arthour Andersen, η 

οποία αποτελούσε µέχρι εκείνη την περίοδο µία εκ των πέντε κορυφαίων ελεγκτικών 

εταιριών. Ιδιαίτερα ζηµιωµένα βγήκαν τα µέλη ποικίλων οµάδων ενδιαφεροµένων, 

όπως µέτοχοι, κράτος, πιστωτές, εργαζόµενοι κ.α. 

(el.wikipedia.org) 
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5.  ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ 

 
 
 
5. 1 ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 

 

Ο στόχος της εργασίας είναι να παρουσιαστεί και να υπολογιστεί το καθαρό 

κέρδος σε µία επιχείρηση µε δραστηριότητα την παροχή υπηρεσιών. Η διαδικασία 

που ακολουθείται ξεκινάει µε την καταµέτρηση των αποθεµάτων στις αποθήκες της 

εταιρείας αφού πρώτα έχουν προστεθεί στα αποθέµατα και οι αγορές του έτους. Στη 

συνέχεια, µετά την αφαίρεση από το παραπάνω ποσό των τελικών αποθεµάτων 

προκύπτει το κόστος των πωλήσεων.  

Το σηµαντικότερο κοµµάτι της διαδικασίας της κοστολόγησης εταιρίας είναι 

η σύνταξη του φύλλου µερισµού των εξόδων της. Οι λογαριασµοί των εξόδων 

εµφανίζονται σε ένα πίνακα παράλληλα µε τα κέντρα κόστους, στα οποία έχει 

αποφασιστεί να επιµερίζονται τα ποσά των λογαριασµών των εξόδων. Στο τέλος κάθε 

φύλλο µερισµού εµφανίζονται τα συνολικά ποσά του κάθε κέντρου κόστους και τα 

ποσοστά επιβάρυνσης κάθε εξόδου σε κάθε ένα κέντρο κόστους. Σε επιχειρήσεις 

παραγωγής συνηθίζεται το ένα κέντρο κόστους να είναι το κέντρο κόστους 

παραγωγής και αντίστοιχα σε µία επιχείρηση παροχής υπηρεσιών το ένα να είναι 

κέντρο κόστους παροχής υπηρεσιών.  

Στην συνέχεια για να καταλήξει η µελέτη στο µικτό κέρδος από την παροχή 

υπηρεσιών έχουν πρώτα αθροιστεί τα συνολικά έσοδα από την παροχή υπηρεσιών, 

όπως αυτά εµφανίζονται στο λογαριασµό 73 του γενικού λογιστικού σχεδίου για την 

επιχείρηση. Από αυτό το ποσό αφαιρούνται τα έξοδα λειτουργίας παροχής 

υπηρεσιών, ποσό που προκύπτει από το φύλλο µερισµού και αντιστοιχεί ουσιαστικά 

στο άθροισµα του κέντρου κόστους λειτουργία παροχής υπηρεσιών. Έτσι, 

υπολογίζεται το µικτό κέρδος από την κύρια δραστηριότητα µιας εταιρίας παροχής 

υπηρεσιών.  

Τα υπόλοιπα σύνολα των κέντρων κόστους, εκτός αυτού της παροχής 

υπηρεσιών, αθροίζονται και αφαιρούνται από το µικτό κέρδος από παροχή 

υπηρεσιών. Τελευταίο βήµα στη διαδικασία της κοστολόγησης είναι και ο 

υπολογισµός των έκτακτων εξόδων και εσόδων, καθώς και των εξόδων και εσόδων 
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προηγούµενων ετών. Τελικά, προκύπτει το καθαρό κέρδος της επιχείρησης για την 

χρονική περίοδο, που έχει επιλέξει ο µελετητής. 

Είναι γεγονός ότι βρίσκεται στην ευχέρεια του κάθε µελετητή να παρουσιάσει 

τα αποτελέσµατα που επιθυµεί. Λογαριασµοί εξόδων µπορούν να αποκρυφτούν, το 

ίδιο και λογαριασµοί εσόδων. Εξαρτάται, πάντα, από την εικόνα που θέλει να 

εµφανίσει προς τους επενδυτές και το εξωτερικό περιβάλλον για την πορεία της 

επιχείρησης. Το πιο συνηθισµένο είναι να αποκρύπτονται έξοδα, κατά τον 

υπολογισµό του καθαρού κέρδους για το πρώτο εξάµηνο (συνήθως Ιούνιο) µε 

αποτέλεσµα να εµφανίζονται µεγαλύτερα έσοδα, η επιχείρηση παρουσιάζεται 

κερδοφόρα και ελκυστική στους επενδυτές για το µέλλον.  

Για αυτό το λόγο θα παρουσιαστούν παρακάτω δύο σενάρια εξαγωγής του 

καθαρού κέρδους, ένα σενάρια στο οποίο κατά την κοστολογική διαδικασία δεν θα 

έχουν υπολογιστεί οι αποσβέσεις και ένα στο οποίο θα έχουν υπολογιστεί.  

 

 

 

5. Α. ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 

 

 

 

5. Α. 1 ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ – ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 

 

 

Στις αποθήκες της εταιρίας υπάρχουν και διατηρούνται εµπορεύµατα, 

προϊόντα έτοιµα και ηµιτελή και πρώτες και βοηθητικές ύλες. Τα περισσότερα από 

αυτά είναι τρόφιµα, ποτά και βενζίνη.  

 Στον πίνακα, που δίνεται παρακάτω, δίνονται τα αποθέµατα αρχής, όπως αυτά 

υπολογίστηκαν την 31 ∆εκεµβρίου 2007 και οι αγορές που πραγµατοποιήθηκαν καθ’ 

όλο το οικονοµικό έτος του 2008 για τα τρία είδη αποθεµάτων της εταιρίας.  

 
 

ΤΙΤΛΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΑ 

20 ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 1.812.492,33

 ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΑΡΧΗΣ 89.578,64 
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 ΑΓΟΡΕΣ 1.722.913,69 

21 ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΤΟΙΜΑ &ΗΜΙΤΕΛΗ 3.687.993,05

 ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΑΡΧΗΣ 3.014.585,05 

 ΑΓΟΡΕΣ 673.408,00 

24 Α & Β ΥΛΕΣ  - ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 5.343.421,10

 ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΑΡΧΗΣ 233.837,05 

 ΑΓΟΡΕΣ 5.109.584,05 

 
 
  

Ο πίνακας, που προηγήθηκε, βοηθάει στην σύνταξη της κατάστασης 

διακίνησης εµπορευµάτων, προϊόντων και Α’ υλών. Το κόστος πωλήσεων 

υπολογίζεται αν από το άθροισµα των αρχικών αποθεµάτων και των αγορών έτους 

αφαιρεθούν τα τελικά αποθέµατα. Στην επιχείρηση, που µελετάται, το συνολικό 

κόστος των πωλήσεων και των τριών λογαριασµών ανέρχεται στα 6.776.906,48€ για 

το έτος 2008, όπως εµφανίζεται και στο πίνακα παρακάτω. 

 

 

ΛΟΓ/ΣΜΟΣ 
ΑΡΧΙΚΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 

& ΑΓΟΡΕΣ ΕΤΟΥΣ 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΠΩΛΗΣΕΩΝ 
ΤΕΛΙΚΑ 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 

20 1.812.492,33 1.699.492,33 113.000

21 3.687.993,05 17.993,05 3.670.000

24 5.343.421,10 5.059.421,10 284.000

  ΣΥΝΟΛΟ 6.776.906,48   

 

 

 

 Τα συνολικά έσοδα από τις πωλήσεις εµπορευµάτων ανέρχονται στις 

2.588.039,44€. Από την άλλη µεριά και µε βάση τα δεδοµένα του πίνακα που 

προηγήθηκε το συνολικό κόστος πωληθέντων ανέρχεται στις 6.776.906,48€. Αν από 

τις συνολικές πωλήσεις εµπορευµάτων αφαιρεθεί το συνολικό κόστος των 

πωληθέντων προκύπτει το µικτό αποτέλεσµα από εµπορεύµατα. Στην επιχείρηση το 

µικτό αποτέλεσµα είναι αρνητικό (-4.188.867,04€), παρουσίασε, δηλαδή, ζηµίες στην 

λειτουργία της πώλησης εµπορευµάτων.  

Το αποτέλεσµα είναι αναµενόµενο και λογικό, καθώς η επιχείρηση είναι 

ξενοδοχειακή µονάδα και κύρια δραστηριότητά της αποτελεί η παροχή υπηρεσιών 

και όχι η πώληση εµπορευµάτων. Η διαφορά, βέβαια, είναι µεγάλη και προέρχεται 

είτε από τις χαµηλές συνολικές πωλήσεις, είτε από το πολύ υψηλό κόστος 
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πωληθέντων είτε από συνδυασµό και των δύο παραγόντων. Ένα θετικό µικτό 

αποτέλεσµα θα έδινε στην εταιρία ένα µεγαλύτερο περιθώριο για συνολικά καθαρά 

κέρδη, αφού θα είχε προστεθεί το αποτέλεσµα αυτό στα αναµενόµενα κέρδη από την 

δραστηριότητα της παροχής υπηρεσιών. 

 

5. Α. 2 ΦΥΛΛΟ ΜΕΡΙΣΜΟΥ 

 

 

Το επόµενο βήµα για τον προσδιορισµό του καθαρού αποτελέσµατος της 

εταιρίας για την διαχειριστική χρήση του 2008 είναι η σύνταξη του φύλλου µερισµού 

των κατ’ είδος εξόδων. Ο διαχωρισµός των εξόδων γίνεται στα πέντε βασικά κέντρα 

κόστους, µε βάση τις λειτουργίες της επιχείρησης. Αυτές είναι η λειτουργία της 

παροχής υπηρεσιών, η λειτουργία της διοίκησης, η λειτουργία της διάθεσης, η 

λειτουργία του χρηµατοοικονοµικού τµήµατος και η λειτουργία της έρευνας και 

ανάπτυξης.
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ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 
ΠΟ

Σ     ΣΟ 
% 

Λ. ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΠΟ

ΣΟ

% 
Λ. ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΠΟ 
ΣΟ

% 
Λ. ∆ΙΑΘΕΣΗΣ 

ΠΟ

ΣΟ

% 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙ

ΚΟΝΟΜΙΚΑ 
ΕΞΟ∆Α 

ΠΟ

ΣΟ 
% 

ΕΞΟ∆Α 
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

                          
60.00.00 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟ∆ΟΧΕΣ 6.181.563,22 € 52 3.214.412,87 € 19 1.174.497,01 € 14 865.418,85 € 10 618.156,32 € 5 309.078,16 € 

60.00.02 
ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 191.286,32 € 61 116.684,66 € 15 28.692,95 € 13 24.867,22 € 8 15.302,91 € 3 5.738,59 € 

60.00.03 
∆ΩΡΑ ΕΟΡΤΩΝ(ΠΑΣΧΑ-
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ) 714.911,65 € 52 371.754,06 € 19 135.833,21 € 14 100.087,63 € 10 71.491,17 € 5 35.745,58 € 

60.00.04 
ΑΠΟ∆ΟΧΕΣ ΕΠΙΣΗΜΩΝ 
ΑΡΓΕΙΩΝ 25.913,52 € 66 17.102,92 € 15 3.887,03 € 11 2.850,49 € 5 1.295,68 € 3 777,41 € 

60.00.05 ΑΠΟ∆ΟΧΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ 19.176,65 € 59 11.314,22 € 17 3.260,03 € 15 2.876,50 € 5 958,83 € 4 767,07 € 
60.00.06 ΑΠΟ∆ΟΧΕΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ Α∆ΕΙΑΣ 816,00 € 52 424,32 € 19 155,04 € 14 114,24 € 10 81,60 € 5 40,80 € 

60.00.07 
ΕΠΙ∆ΟΜΑΤΑ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ 
Α∆ΕΙΑΣ 343.640,89 € 51 175.256,85 € 20 68.728,18 € 14 48.109,72 € 10 34.364,09 € 5 17.182,04 € 

60.00.08 
ΑΠΟΖΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΗ 
ΧΟΡΗΓ.Α∆ΕΙΩΝ 235.653,33 € 44 103.687,47 € 21 49.487,20 € 17 40.061,07 € 13 30.634,93 € 5 11.782,67 € 

60.00.13 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣEIΣ ΑΠΟΛΥΣΕΩΝ   33.533,79 € 50 16.766,90 € 18 6.036,08 € 28 9.389,46 € 3 1.006,01 € 1 335,34 € 

60.00.15 
ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟ∆ΟΧΕΣ 
ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ 237.069,09 € 75 177.801,82 € 22 52.155,20 € 2 4.741,38 € 1 2.370,69 € 0 0,00 € 

60.00.20 ΕΠΙ∆ΟΜΑ  ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 3.637,50 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 100 3.637,50 € 0 0,00 € 

60.00.30 
ΑΠΟ∆ΟΧΕΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ 
ΣΤΕΓΗΣ 442.890,00 € 51 225.873,90 € 20 88.578,00 € 14 62.004,60 € 12 53.146,80 € 3 13.286,70 € 

60.00.31 ΕΠΙ∆ΟΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΛΑΕΚ 840,00 € 1 8,40 € 79 663,60 € 2 16,80 € 12 100,80 € 6 50,40 € 

60.01.00 

ΤΑΚΤΙΚΕΣ 
ΑΠΟ∆ΟΧΕΣ(ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟΥ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ) 54.005,10 € 63 34.023,21 € 28 15.121,43 € 9 4.860,46 € 0 0,00 € 0 0,00 € 

60.02.00 ΕΙ∆Η ΕΝ∆ΥΣΕΩΣ  106.511,65 € 58 61.776,76 € 24 25.562,80 € 18 19.172,10 € 0 0,00 € 0 0,00 € 
60.02.01 ΕΞΟ∆Α ΣΤΕΓΑΣΕΩΣ 152.983,59 € 46 70.372,45 € 18 27.537,05 € 15 22.947,54 € 13 19.887,87 € 8 12.238,69 € 

60.02.02 
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣ.ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΞΟ∆Α 
ΕΣΤΙΑΤ.ΚΥΛΙΚ 432,70 € 45 194,72 € 19 82,21 € 16 69,23 € 13 56,25 € 7 30,29 € 

60.02.03 
ΕΞΟ∆Α ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 760,00 € 30 228,00 € 35 266,00 € 22 167,20 € 8 60,80 € 5 38,00 € 
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60.02.04 
ΕΞΟ∆Α ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΕΩΣ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 12.733,45 € 20 2.546,69 € 38 4.838,71 € 0 0,00 € 42 5.348,05 € 0 0,00 € 

60.02.05 
ΕΞΟ∆Α ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ 
ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ 11,69 € 0 0,00 € 0 0,00 € 100 11,69 € 0 0,00 € 0 0,00 € 

60.02.06 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 591,71 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 100 591,71 € 0 0,00 € 

60.02.09 
ΕΞΟ∆Α ΣΙΤΙΣΗΣ 
(Αυτοπαραδόσεις) 178.419,07 € 37 66.015,06 € 21 37.468,00 € 14 24.978,67 € 22 39.252,20 € 6 10.705,14 € 

60.03.00 ΕΡΓΟ∆ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡ.ΙΚΑ  1.663.930,79 € 52 865.244,01 € 19 316.146,85 € 14 232.950,31 € 10 166.393,08 € 5 83.196,54 € 

60.03.01 
ΕΡΓΟ∆ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΛΟΙΠ 
ΤΑΜΕΙΩΝ ΚΥΡ ΑΣ 138.169,88 € 29 40.069,27 € 11 15.198,69 € 24 33.160,77 € 32 44.214,36 € 4 5.526,80 € 

60.03.02 
ΕΡΓΟ∆.ΕΙΣΦ.ΤΑΜΕΙΩΝ 
ΕΠΙΚΟΥΡ.ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 2.565,40 € 51 1.308,35 € 20 513,08 € 16 410,46 € 8 205,23 € 5 128,27 € 

60.03.05 
ΕΡΓΟ∆.ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΚΑ 
ΜΙΣΘ.ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ 75.760,10 € 75 56.820,08 € 22 16.667,22 € 2 1.515,20 € 1 757,60 € 0 0,00 € 

60.04.00 ΕΡΓΟ∆ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡ.ΙΚΑ  35.246,95 € 63 22.205,58 € 28 9.869,15 € 9 3.172,23 € 0 0,00 € 0 0,00 € 

61.00.00 
ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ∆Α 
∆ΙΚΗΓΟΡΩΝ 50.171,44 € 42 21.072,00 € 38 19.065,15 € 13 6.522,29 € 5 2.508,57 € 2 1.003,43 € 

61.00.01 
ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟ∆Α 
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ 147,26 € 33 48,60 € 33 48,60 € 34 50,07 € 0 0,00 € 0 0,00 € 

61.00.04 ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΞΟ∆Α ΕΛΕΓΚΤΩΝ 12.096,00 € 20 2.419,20 € 20 2.419,20 € 20 2.419,20 € 20 2.419,20 € 20 2.419,20 € 

61.00.10 
AMOIBEΣ & ΕΞΟ∆Α ∆ΙΑΦΟΡΩΝ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 229.880,62 € 33 75.860,60 € 26 59.768,96 € 23 52.872,54 € 18 41.378,51 € 0 0,00 € 

61.01.03 
ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΛΙΤΕΧ ΥΠΑΓΩΜ 
ΠΑΡΑΚΡ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣ 75.923,11 € 100 75.923,11 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 

61.02.01 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 385.348,81 € 0 0,00 € 100 385.348,81 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 

61.02.04 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΑΝΕΥΡΕΣΗ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 25.047,18 € 0 0,00 € 100 25.047,18 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 

61.90.00 

AMOIBΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΗ 
ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΕΣ ΣΕ 
ΠΑΡΑΚΡ.ΦΟΡΟΥ 70.484,08 € 20 14.096,82 € 20 14.096,82 € 20 14.096,82 € 20 14.096,82 € 20 14.096,82 € 

61.90.01 
ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΗ ΥΠΟΚ ΣΕ 
ΠΑΡΑΚ ΦΟΡΟΥ 176.663,50 € 20 35.332,70 € 20 35.332,70 € 20 35.332,70 € 20 35.332,70 € 20 35.332,70 € 

61.90.02 

ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΗ ΥΠΟΚ ΣΕ 
ΠΑΡΦΟΡΟΥ ΑΠΟ MEAL 
TICKETS-ΚΟΥΠΟΝΙΑ 21.352,94 € 20 4.270,59 € 20 4.270,59 € 20 4.270,59 € 20 4.270,59 € 20 4.270,59 € 

61.90.03 

ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΗ ΥΠΟΚ ΣΕ 
ΠΑΡ.ΦΟΡΟΥ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 0,00 € 20 0,00 € 20 0,00 € 20 0,00 € 20 0,00 € 20 0,00 € 
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61.98.02 
ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒ. ΤΡΙΤΩΝ 
(ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ) 6.755,32 € 100 6.755,32 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 

61.98.03 
ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒ. ΤΡΙΤΩΝ 
(ΚΑΛΙΤΕΧΝΩΝ) 20.210,00 € 100 20.210,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 

61.98.10 ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ 103.940,57 € 49 50.930,88 € 28 29.103,36 € 20 20.788,11 € 3 3.118,22 € 0 0,00 € 
62.00.00 ∆.Ε.Η. 704.085,39 € 64 450.614,65 € 16 112.653,66 € 15 105.612,81 € 4 28.163,42 € 1 7.040,85 € 
62.02.00 Υ∆ΡΕΥΣΗ 49.683,22 € 68 33.784,59 € 7 3.477,83 € 19 9.439,81 € 4 1.987,33 € 2 993,66 € 
62.03.00 ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ-ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΑ 70.481,41 € 33 23.258,87 € 30 21.144,42 € 10 7.048,14 € 22 15.505,91 € 5 3.524,07 € 
62.03.02 ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΑ 44.113,62 € 24 10.587,27 € 31 13.675,22 € 8 3.529,09 € 24 10.587,27 € 13 5.734,77 € 
62.03.05 ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ 68.913,62 € 19 13.093,59 € 27 18.606,68 € 9 6.202,23 € 30 20.674,09 € 15 10.337,04 € 
62.04.00 ΕΝΟΙΚΙΑ Ε∆ΑΦΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ 47.308,00 € 64 30.277,12 € 16 7.569,28 € 15 7.096,20 € 4 1.892,32 € 1 473,08 € 

62.04.01 
ΕΝΟΙΚΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΕΡΓΩΝ 22.844,62 € 64 14.620,56 € 16 3.655,14 € 15 3.426,69 € 4 913,78 € 1 228,45 € 

62.04.03 ΕΝΟΙΚΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 77.346,65 € 45 34.805,99 € 0 0,00 € 55 42.540,66 € 0 0,00 € 0 0,00 € 
62.04.06 ΕΝΟΙΚΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 14.105,02 € 78 11.001,92 € 0 0,00 € 22 3.103,10 € 0 0,00 € 0 0,00 € 
62.04.09 ΕΝΟΙΚΙΑ ΠΛΩΤΩΝ ΜΕΣΩΝ 40.000,00 € 100 40.000,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 

62.04.20 
ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ 
(ΕΝΟΙΚΙΟ) 24.930,59 € 100 24.930,59 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 

62.05.00 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΠΥΡΟΣ 112.396,70 € 64 71.933,89 € 16 17.983,47 € 15 16.859,51 € 4 4.495,87 € 1 1.123,97 € 

62.05.01 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ 
ΜΕΣΩΝ 21.355,09 € 45 9.609,79 € 0 0,00 € 55 11.745,30 € 0 0,00 € 0 0,00 € 

62.05.04 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΚΛΟΠΗΣ  639,00 € 24 153,36 € 24 153,36 € 24 153,36 € 24 153,36 € 4 25,56 € 

62.05.06 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΣΤΙΚΗΣ 
ΕΥΘΥΝΗΣ 45.236,00 € 20 9.047,20 € 20 9.047,20 € 20 9.047,20 € 20 9.047,20 € 20 9.047,20 € 

62.05.07 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ 
ΚΛΑ∆ΩΝ 0,00 € 20 0,00 € 20 0,00 € 20 0,00 € 20 0,00 € 20 0,00 € 

62.05.09 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 
ΧΡΗΜΑΤΩΝ 4.763,00 € 35 1.667,05 € 20 952,60 € 5 238,15 € 35 1.667,05 € 5 238,15 € 

62.05.10 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΕΚΡΗΞΗΣ ΛΕΒΗΤΑ 300,00 € 100 300,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 
62.05.12 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΤΑΧΥΠΛΟΩΝ 435,70 € 100 435,70 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 

62.07.00 

Ε∆ΑΦΙΚΩΝ 
ΕΚΤΑΣΕΩΝ(ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-
ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ) 246.664,02 € 64 157.864,97 € 16 39.466,24 € 15 36.999,60 € 4 9.866,56 € 1 2.466,64 € 

62.07.01 
ΚΤΙΡΙΩΝ-ΕΓΚ.ΚΤΙΡΙΩΝ-
ΤΕΧΝ.ΕΡΓΩΝ  558.670,25 € 64 357.548,96 € 16 89.387,24 € 15 83.800,54 € 4 22.346,81 € 1 5.586,70 € 

62.07.02 ΜΗΧΑΝ/ΤΩΝ-ΤΕΧΝ.ΕΓΚ/ΣΕΩΝ- 203.537,84 € 64 130.264,22 € 16 32.566,05 € 15 30.530,68 € 4 8.141,51 € 1 2.035,38 € 



Κοστολόγηση Υπηρεσιών Ξενοδοχειακής Μονάδας 

 39

ΛΟΙΠΟΥ ΜΗΧ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

62.07.03 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 58.701,50 € 45 26.415,68 € 0 0,00 € 55 32.285,83 € 0 0,00 € 0 0,00 € 

62.07.04 
ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 1.495.921,29 € 68 1.017.226,48 € 17 254.306,62 € 10 149.592,13 € 4 59.836,85 € 1 14.959,21 € 

62.07.08 ΕΞΟ∆Α ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ 139.052,32 € 0 0,00 € 100 139.052,32 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 
62.98.00 ΦΩΤΙΣΜΟΣ 9.686,52 € 68 6.586,83 € 17 1.646,71 € 10 968,65 € 4 387,46 € 1 96,87 € 
62.98.02 Υ∆ΡΕΥΣΗ 607,69 € 68 413,23 € 17 103,31 € 11 66,85 € 3 18,23 € 1 6,08 € 

62.98.03 
ΕΞΟ∆Α ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΩΝ ΓΙΑ 
ΕΞΥΠ ΠΕΛΑΤΩΝ ΜΑΣ 72.942,28 € 100 72.942,28 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 

62.98.04 
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΕΛΑΤΩΝ 
ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ 26.001,68 € 100 26.001,68 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 

62.98.05 ΕΞΟ∆Α ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ  21.008,90 € 100 21.008,90 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 
63.02.10 ΕΞΟ∆Α ΤΡΑΠΕΖΩΝ-ΕΜΒΑΣΤΙΚΑ 9.617,36 € 0 0,00 € 100 9.617,36 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 
63.02.11 ΕΞΟ∆Α ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ 139.133,81 € 0 0,00 € 100 139.133,81 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 

63.02.12 
ΤΟΚΟΙ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ 
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 8,17 € 0 0,00 € 100 8,17 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 

63.03.00 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ 2.418,00 € 100 2.418,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 
63.03.01 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ 3.311,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 100 3.311,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 

63.04.00 
ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 
ΦΩΤΙΣΜΟΥ 92.720,12 € 69 63.976,88 € 17 15.762,42 € 10 9.272,01 € 3 2.781,60 € 1 927,20 € 

63.04.02 ΤΕΛΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 4.134,36 € 64 2.645,99 € 16 661,50 € 15 620,15 € 4 165,37 € 1 41,34 € 

63.98.02 
ΦΟΡΟΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 95.092,58 € 64 60.859,25 € 16 15.214,81 € 15 14.263,89 € 4 3.803,70 € 1 950,93 € 

63.98.06 ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΑΜΟΙΒΩΝ ΤΡΙΤΩΝ 9.360,00 € 20 1.872,00 € 20 1.872,00 € 20 1.872,00 € 20 1.872,00 € 20 1.872,00 € 

63.98.09 
ΦΠΑ ΜΗ ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΟΣ ΣΤΗ 
ΦΟΡΟΛ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ 247,73 € 40 99,09 € 30 74,32 € 0 0,00 € 30 74,32 € 0 0,00 € 

64.00.00 
ΕΞΟ∆Α ΚΙΝΗΣΕΩΣ Ι∆ΙΟΚ. 
ΜΕΤΑΦ ΜΕΣΩΝ  126.646,23 € 20 25.329,25 € 20 25.329,25 € 20 25.329,25 € 20 25.329,25 € 20 25.329,25 € 

64.00.01 
ΕΞΟ∆Α ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠ 
ΜΕ ΜΕΤΑΦ.ΜΕΣΑ ΤΡΙΤΩΝ  304.559,55 € 49 149.234,18 € 31 94.413,46 € 8 24.364,76 € 10 30.455,96 € 2 6.091,19 € 

64.00.02 
ΕΞΟ∆Α ΜΕΤΑΦ(ΥΛ-
ΑΓΑΘ)ΑΓΟΡΩΝ ΜΕ ΜΕΤ ΜΕΣ ΤΡ 5.860,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 100 5.860,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 

64.00.03 
ΕΞΟ∆Α ΜΕΤΑΦ(ΥΛ-
ΑΓΑΘ)ΠΩΛΗΣ.ΜΕ ΜΕΤ.ΜΕΣ.ΤΡΙ 6,72 € 0 0,00 € 0 0,00 € 100 6,72 € 0 0,00 € 0 0,00 € 

64.00.05 
ΕΞΟ∆Α ΜΕΤΑΦ(ΠΕΛΑΤΩΝ).ΜΕ 
ΜΕΤ.ΜΕΣ.ΤΡΙΤΩΝ 147.308,72 € 100 147.308,72 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 
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64.00.06 
ΕΞΟ∆Α ΜΕΤΑΦ(ΥΛ-ΑΓΑΘ) ΜΕ 
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ  ΜΕΣΑ ΤΡΙΤΩΝ 4.305,49 € 0 0,00 € 0 0,00 € 100 4.305,49 € 0 0,00 € 0 0,00 € 

64.01.00 ΕΞΟ∆Α ΤΑΞΕΙ∆ΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 98.854,68 € 20 19.770,94 € 20 19.770,94 € 20 19.770,94 € 20 19.770,94 € 20 19.770,94 € 
64.01.01 ΕΞΟ∆Α ΤΑΞΕΙ∆ΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 353.023,83 € 20 70.604,77 € 20 70.604,77 € 20 70.604,77 € 20 70.604,77 € 20 70.604,77 € 
64.02.00 ∆ΙΑΦΗΜΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΥΠΟ 42.789,01 € 100 42.789,01 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 

64.02.05 
ΕΞΟ∆Α ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣ.∆ΕΞΙΩΣ.ΚΑΙ 
ΑΛΛ ΠΑΡΕΜ.ΕΚ∆ 5.861,53 € 100 5.861,53 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 

64.02.06 
ΕΞΟ∆Α ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ ΚΑΙ 
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 60.593,04 € 100 60.593,04 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 

64.02.99 
∆ΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟ∆Α 
ΠΡΟΒΟΛ.&∆ΙΑΦΗΜ. 1.153.731,83 € 100 1.153.731,83 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 

64.03.00 
ΕΞΟ∆Α ΕΚΘΕΣΕΩΝ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 21.100,17 € 100 21.100,17 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 

64.03.01 
ΕΞΟ∆Α ΕΚΘΕΣΕΩΝ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 42.220,07 € 100 42.220,07 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 

64.03.02 ΕΞΟ∆Α ΕΠΙ∆ΕΙΞΕΩΝ 0,00 € 100 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 

64.05.00 
ΣΥΝ∆ΡΟΜΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΑ ΚΑΙ 
ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΕΣ 3.096,98 € 20 619,40 € 60 1.858,19 € 0 0,00 € 20 619,40 € 0 0,00 € 

64.05.01 
ΣΥΝ∆ΡΟΜΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ 
ΕΠΑΓΓ ΟΡΓΑΝ  59.152,90 € 20 11.830,58 € 20 11.830,58 € 20 11.830,58 € 20 11.830,58 € 20 11.830,58 € 

64.06.00 ∆ΩΡΕΕΣ  ΓΙΑ ΚΟΙΝ.ΣΚΟΠΟΥΣ 19.033,75 € 0 0,00 € 100 19.033,75 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 
64.06.98 ΛΟΙΠΕΣ ∆ΩΡΕΕΣ 4.003,95 € 0 0,00 € 100 4.003,95 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 
64.07.00 ΕΝΤΥΠΑ  205.521,15 € 80 164.416,92 € 10 20.552,12 € 0 0,00 € 0 0,00 € 10 20.552,12 € 

64.07.01 
ΥΛΙΚΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ 
ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ 1.449,68 € 0 0,00 € 50 724,84 € 0 0,00 € 50 724,84 € 0 0,00 € 

64.07.02 
ΕΞΟ∆Α ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ 
ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ 3.107,70 € 0 0,00 € 50 1.553,85 € 0 0,00 € 50 1.553,85 € 0 0,00 € 

64.07.03 
ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ 
ΓΡΑΦ 40.889,14 € 35 14.311,20 € 40 16.355,66 € 5 2.044,46 € 15 6.133,37 € 5 2.044,46 € 

64.07.04 ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΓΙΑ ΦΕΣΤΙΒΑΛ 8,87 € 100 8,87 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 
64.08.00 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 61.950,41 € 64 39.648,26 € 16 9.912,07 € 15 9.292,56 € 4 2.478,02 € 1 619,50 € 
64.08.01 ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗTAΣ  4.413,03 € 64 2.824,34 € 16 706,08 € 15 661,95 € 4 176,52 € 1 44,13 € 
64.08.02 ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 2.119,42 € 67 1.420,01 € 15 317,91 € 14 296,72 € 3 63,58 € 1 21,19 € 
64.08.03 ΜΙΓΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟ 90.350,19 € 20 18.070,04 € 20 18.070,04 € 20 18.070,04 € 20 18.070,04 € 20 18.070,04 € 
64.08.04 ΕΞΟ∆Α ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ 576,67 € 100 576,67 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 
64.08.99 ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ 20.472,94 € 65 13.307,41 € 17 3.480,40 € 9 1.842,56 € 7 1.433,11 € 2 409,46 € 
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ΑΝΑΛΩΣΗΣ 

64.09.00 
ΕΞΟ∆Α ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 
ΙΣΟΛΟΓΙΣ.ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛ. 20.143,92 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 100 20.143,92 € 0 0,00 € 

64.09.01 
ΕΞΟ∆Α ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣ.ΑΓΓΕΛΙΩΝ & 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ 6.419,30 € 0 0,00 € 100 6.419,30 € 0 0,00 €   0,00 € 0 0,00 € 

64.13.00 ΕΞΟ∆Α ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ 3.825,37 € 100 3.825,37 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 
64.98.00 ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ 78,99 € 69 54,50 € 17 13,43 € 10 7,90 € 3 2,37 € 1 0,79 € 
64.98.05 ΕΞΟ∆Α ∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΤΡΙΤΩΝ 1.053,00 € 20 210,60 € 20 210,60 € 20 210,60 € 20 210,60 € 20 210,60 € 
64.98.90 ΛΟΙΠΑ ∆ΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟ∆Α ΧΦΠΑ 2.623,05 € 20 524,61 € 20 524,61 € 20 524,61 € 20 524,61 € 20 524,61 € 
64.98.91 ΛΟΙΠΑ ∆ΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟ∆Α 118.499,03 € 20 23.699,81 € 20 23.699,81 € 20 23.699,81 € 20 23.699,81 € 20 23.699,81 € 
64.98.92 ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ 377.628,80 € 100 377.628,80 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 
64.98.93 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ 19.845,00 € 100 19.845,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 
64.98.95 ΕΞΟ∆Α ΦΕΣΤΙΒΑΛ 317.896,87 € 100 317.896,87 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 

64.98.96 
ΛΟΙΠΑ ∆ΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟ∆Α ΜΕ 
ΦΠΑ 36.822,56 € 20 7.364,51 € 20 7.364,51 € 20 7.364,51 € 20 7.364,51 € 20 7.364,51 € 

65.00.00 
ΤΟΚΟΙ & ΕΞΟ∆Α OMΟΛΟΓΙΑΚΟΥ 
∆ΑΝΕΙΟΥ 1.201.902,45 € 20 240.380,49 € 20 240.380,49 € 20 240.380,49 € 20 240.380,49 € 20 240.380,49 € 

65.01.00 

ΤΟΚΟΙ & ΕΞΟ∆Α 
ΤΡΑΠΕΖ.ΜΑΚΡΟΠ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕ
ΩΝ  502.268,90 € 20 100.453,78 € 20 100.453,78 € 20 100.453,78 € 20 100.453,78 € 20 100.453,78 € 

65.10.00 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΓΓΗΤΙΚΩΝ 
ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ∆Α 2.834,07 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 100 2.834,07 € 0 0,00 € 

65.98.00 
ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΑΦΗ ΜΕ ΤΙΣ 
ΧΡΗΜ/ΣΕΙΣ ΕΞΟ∆Α 1.777,84 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 100 1.777,84 € 0 0,00 € 

65.98.99 ∆ΙΑΦΟΡΑ  ΕΞΟ∆Α ΤΡΑΠΕΖΩΝ 459,37 € 20 91,87 € 20 91,87 € 20 91,87 € 20 91,87 € 20 91,87 € 
  ΣΥΝΟΛΟ 22.065.936,09 €   11.784.632,35 €   4.301.214,06 €   2.796.946,07 €   2.003.549,17 €   1.179.594,44 € 
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Οι τιµές που δόθηκαν στα κέντρα κόστους, δεν βασίζονται σε δεδοµένα του 

προηγούµενου έτους, που θα ήταν το πιο σωστό, αλλά προσδιορίστηκαν, κυρίως, µε 

βάση το ποια είναι σηµαντικότερη λειτουργία και δραστηριότητα της εταιρίας και µε 

βάση τον αριθµό των υπαλλήλων που απασχολούνται σε κάθε κέντρο κόστους. 

Επιπλέον, διαχωρισµός των διάφορων εξόδων στα κέντρα κόστους γίνεται και µε 

βάση την έκταση που καλύπτει κάθε λειτουργία στην επιχείρηση. Η παροχή 

υπηρεσιών, καταλαµβάνει την µεγαλύτερη έκταση, καθώς όλα τα δωµάτια του 

ξενοδοχείου, η παραλία και τα καταστήµατα χωροταξικά υπάγονται στην λειτουργία 

της παροχής υπηρεσιών.   

Παράλληλα µε την παρουσίαση των ποσών για κάθε λειτουργία στο φύλλο 

µερισµού, δίνεται και το ποσοστό που αναλογεί σε κάθε λειτουργία από το συνολικό 

ποσό του εξόδου (λογαριασµού). Τα ποσοστά αυτά βοηθούν στην σύνταξη του 

προϋπολογιστικού φύλλου µερισµού, το οποίο συντάσσεται στην αρχή κάθε έτους για 

τα αναµενόµενα έξοδα του έτους. Είναι πολύ σηµαντικό να γνωρίζει ο συντάκτης του 

φύλλου µερισµού τα ποσά που παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια του προηγούµενου 

έτος, ώστε να πλησιάζουν οι προβλέψεις στο µέγιστο δυνατό βαθµό τις πραγµατικές.  

Στο τέλος κάθε κέντρου κόστους δίνεται το συνολικό κόστος του κέντρου 

αυτού. Το µεγαλύτερο µέρος των εξόδων αφορά το λειτουργικό τµήµα της παροχής 

υπηρεσιών. Αµέσως µετά το τµήµα της διοικητικής λειτουργία και ακολουθούν στα 

ίδια ποσά περίπου και τα υπόλοιπα τµήµατα της επιχείρησης.  

 

 

 

5. Α. 3 ΜΙΚΤΟ ΚΕΡ∆ΟΣ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

 

Τα δεδοµένα του παραπάνω πίνακα βοηθούν ώστε να υπολογιστεί, τελικά, το 

καθαρό κέρδος ή ζηµία από την παροχή των υπηρεσιών.  

Τα έσοδα της εταιρίας από την πώληση των υπηρεσιών για τα τέσσερα 

ξενοδοχεία, του κεντρικού κτιρίου και της µαρίνας παρουσιάζονται στον παρακάτω 

αναλυτικό πίνακα.  
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ΤΙΤΛΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΑ 

73.00.12 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ANEY ΦΠΑ (ΜΑΡΙΝΑ-ΝΑΚ) 103.054,96

73.08.00 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  9% ΦΠΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ 15.678,03

73.08.01 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 9%  HOTEL 13.366.695,93

73.08.02 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 9%  ΞΕΝ1 5.693.473,57

73.08.03 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  9% ΞΕΝ2 5.353.340,09

73.08.05 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 9% ΞΕΝ3 4.119.237,45

73.08.11 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 9% ΞΕΝ4 1.235.817,08

73.08.12 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 9% ( ΜΑΡΙΝΑ-ΝΑΚ) 994.696,69

73.18.01 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 19% HOTEL 1.362.791,06

73.18.02 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 19% ΞΕΝ1 849.165,21

73.18.03 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 19% ΞΕΝ2 458.127,64

73.18.05 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 19% ΞΕΝ3 209.334,12

73.18.11 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 19% ΞΕΝ4 474.884,83

73.18.12 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 19% ΦΠΑ (ΜΑΡΙΝΑ-ΝΑΚ) 992.209,87

73.98.08 ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΜΕ ΦΠΑ 9% -38.638,16

73.98.18 ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΜΕ ΦΠΑ19% -7.982,20

ΣΥΝΟΛΟ 35.181.886,17€
 

 

 Το άθροισµα όλων των λογαριασµών της παροχής υπηρεσιών είναι 

35.181.886,17€. Το ποσό αυτό αποτελεί τα ακαθάριστα έσοδα από την παροχή των 

υπηρεσιών. Αν από τα ακαθάριστα έσοδα αφαιρεθούν τα έξοδα από την παροχή 

υπηρεσιών, προκύπτει το µικτό κέρδος από την παροχή υπηρεσιών. Τα έξοδα 

υπολογίστηκαν στο φύλλο µερισµού. Το σύνολο δόθηκε στο σύνολο της στήλης που 

αφορά την λειτουργία παροχής υπηρεσιών.  

 Με βάση τα παραπάνω συµπληρώνεται ο παρακάτω πίνακας και υπολογίζεται 

το µικτό κέρδος. 

 

 

ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟ∆Α ΑΠΌ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 35.181.886,17 €

ΕΞΟ∆Α ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 11.784.632,35

ΜΙΚΤΟ ΚΕΡ∆ΟΣ ΑΠΌ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 23.397.253,82 € 

 

 

 Το µικτό κέρδος από την παροχή των υπηρεσιών για το 2008 ανέρχεται στα 

23.397.253,82€.  
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5. Α. 4 ΚΑΘΑΡΟ ΚΕΡ∆ΟΣ 

  

 

Αν τώρα από το µικτό κέρδος από παροχή υπηρεσιών αφαιρεθούν τα έξοδα 

των υπόλοιπων λειτουργιών και κέντρων κόστους προκύπτει το καθαρό κέρδος της 

επιχείρησης. Στο φύλλο µερισµού το άθροισµα των λοιπών κέντρων κόστους, εκτός 

αυτού της παροχής υπηρεσιών υπολογίζεται στις 10.281.303,74€. Αναλυτικά 

φαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί.  

 

 

ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΣΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

ΛΕΙΤ. ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 4301214,06

ΛΕΙΤ. ∆ΙΑΘΕΣΗΣ 2796946,07

ΧΡΗΜ/ΚΑ ΕΞΟ∆Α 2003549,17

ΛΕΙΤ. ΕΡΕΥ&ΑΝΑΠΤ 1179594,44

ΣΥΝΟΛΟ 10.281.303,74
 

 

 Για τον υπολογισµό του καθαρού κέρδους χρειάζεται µόνο το παραπάνω 

άθροισµα των κέντρων κόστους, εκτός αυτού της παραγωγής, να αφαιρεθεί από το 

µικτό κέρδος από την παροχή υπηρεσιών.  

 Παράλληλα, αφού υπολογιστούν, προσθαφαιρούνται και τα έκτακτα και 

ανόργανα αποτελέσµατα (λογαριασµός 81 του ΕΓΛΣ) και τα έξοδα και έσοδα 

προηγουµένων χρήσεων (λογαριασµός 82 του ΕΓΛΣ). Τα έκτακτα και ανόργανα 

έξοδα προκύπτουν από φορολογικά πρόστιµα και προσαυξήσεις κάποιων από τα 

επιµέρους ξενοδοχεία, ενώ τα έκτακτα έσοδα προκύπτουν από πώληση 

συναλλάγµατος και πώληση άχρηστου υλικού σε τρίτες επιχειρήσεις ή ιδιώτες. Τα 

έξοδα και τα έσοδα προηγούµενων χρήσεων προκύπτουν από διαφορές στους 

λογαριασµούς µεταξύ των δύο ετών.  

 

 

ΤΙΤΛΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΑ 

81.00.00 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ 283,15 
81.00.99 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟ∆Α 136.466,62 
82.00.00 ΕΞΟ∆Α ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ  20.916,92 
82.00.06 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣ. ΤΑΜΕΙΩΝ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ 659 
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82.00.11 ΕΞΟ∆Α ΕΝΟΙΚΙΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.094,02 
82.00.60 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟΛΥΣΕΩΣ Η ΕΞΟ∆ΟΥ ΑΠΟ ΥΠΗΡ 872,28 
82.00.62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 5.266,11 
82.00.64 ∆ΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟ∆Α ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 46.672,39 
82.00.99 ΛΟΙΠΑ ΕΞΟ∆Α ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 9.433,82 

ΣΥΝΟΛΟ 221.664,31 

 

 

ΤΙΤΛΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΑ 

81.01.00 ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟ∆Α ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ 0,79 
81.01.01 ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟ∆Α ΥΠΟΚ/ΤΟΣ 1.079,36 
81.01.04 ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΦΟΡΕΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 9.890,15 
81.01.99 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟ∆Α 487,78 
81.03.00 ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΕΡ∆Η ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ 3.243,59 

81.03.08 ΚΕΡ∆Η ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΑΧΡΗΣΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 

891,80 

82.01.99 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟ∆Α ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 66.912,12 

ΣΥΝΟΛΟ 82.505,59 

 

 Τα συνολικά έξοδα που προέκυψαν από την οµάδα 8 του Ελληνικού Γενικού 

λογιστικού Σχεδίου και πρέπει να αφαιρεθούν από το µικρό κέρδος ανέρχονται στις 

221.664,31€. Αντίθετα τα συνολικά έσοδα, όπως φαίνεται και από τον παραπάνω 

πίνακα ανέρχονται στις 82.505,59€. Το γενικό σύνολο των λογαριασµών των 

έκτακτων και ανόργανων αποτελεσµάτων και των εξόδων και εσόδων προηγούµενων 

χρήσεων ανέρχεται στο ποσό των 139.158,72€ (221.664,31 - 82.505,59). Το ποσό 

αυτό µειώνει το µικτό κέρδος και παρουσιάζει µικρότερο καθαρό κέρδος.  

 

 

ΜΙΚΤΟ ΚΕΡ∆ΟΣ ΑΠΌ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 23.397.253,82
ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΚΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 10.281.303,74
ΕΞΟ∆Α ΑΠΟ ΛΟΓ/ΣΜΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 139.158,72

ΚΑΘΑΡΟ ΚΕΡ∆ΟΣ 12.976.791,36 

 

 

 Το ποσό αυτό είναι πολύ µεγάλο και αποδοτικό για τους µετόχους της 

εταιρίας. Σύµφωνα µε το αποτέλεσµα για την διαχειριστική χρήση του 2008 οι 

µέτοχοι µπορούν να µοιραστούν ποσό λίγο µικρότερο των 13 εκατοµµυρίων ευρώ.  
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 Στο ποσό αυτό, όµως, δεν έχει αφαιρεθεί το έξοδο των αποσβέσεων. Οι 

αποσβέσεις είναι ένα προστιθέµενο έξοδο για την κάθε εταιρία, κατά το οποίο τα 

πάγια στοιχεία της κάθε χρόνο χάνουν της αξίας τους.  

 Είναι µία συνηθισµένη τακτική από εταιρίες να παρουσιάζουν ως 

αποτελέσµατα της χρήσης τα κέρδη που προκύπτουν χωρίς την αφαίρεση των 

αποσβέσεων. Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω µε αυτό τον τρόπο η εταιρία 

εµφανίζεται κερδοφόρα και ελκυστική για τους επενδυτές.  

 

 

5. Β. ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΩΝ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 

 

 

Η διαδικασία που ακολουθείται για τον υπολογισµό του καθαρού κέρδους µε 

την συµµετοχή στα έξοδα και των αποσβέσεων είναι ίδια µε την διαδικασία που 

ακολουθήθηκε στην περίπτωση που δεν είχαν υπολογιστεί οι αποσβέσεις. Τα 

αποθέµατα υπολογίζονται µε βάση τα αρχικά αποθέµατα και τις αγορές του έτους. 

Σύµφωνα µε τον Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2909/2000 της Επιτροπής, της 29ης 

∆εκεµβρίου 2000, για τη λογιστική διαχείριση των µη χρηµατοπιστωτικών 

ακινητοποιήσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ως αποσβέσεις ορίζεται η λογιστική 

εκτίµηση της µόνιµης και, καταρχήν, µη αναστρέψιµης µείωσης της αξίας των 

ακινητοποιήσεων, η οποία οφείλεται κυρίως στην πάροδο του χρόνου ή στην εξέλιξη 

της τεχνολογίας. Συνίσταται στον καταµερισµό της αξίας του αγαθού στο χρόνο της 

υπολογιζόµενης ωφέλιµης διάρκειας ζωής του µε βάση ένα προκαθορισµένο 

χρονοδιάγραµµα. Η απόσβεση αρχίζει κατά το έτος της έναρξης χρήσεως του αγαθού 

και υπολογίζεται για ολόκληρο το έτος ασχέτως του χρονικού σηµείου ενάρξεως της 

χρήσεως του αγαθού κατά το έτος εκείνο. Όταν η πραγµατική διάρκεια χρήσεως ενός 

αγαθού υπερβαίνει την περίοδο απόσβεσης, το αγαθό εγγράφεται στον ισολογισµό, 

στο τέλος της περιόδου απόσβεσης µε απόσβεση ίση µε 100% της λογιστικής του 

αξίας.  

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 336 της 30/12/2000 σ. 0075 - 0081 
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5. Β. 1 ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ – ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 

  

 

Στον πίνακα, που δίνεται παρακάτω, δίνονται τα αποθέµατα αρχής, όπως αυτά 

υπολογίστηκαν την 31 ∆εκεµβρίου 2007 και οι αγορές που πραγµατοποιήθηκαν καθ’ 

όλο το οικονοµικό έτος του 2008 για τα τρία είδη αποθεµάτων της εταιρίας.  

 
 
 
 

ΤΙΤΛΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΑ 

20 ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 1.812.492,33

 ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΑΡΧΗΣ 89.578,64 

 ΑΓΟΡΕΣ 1.722.913,69 

21 ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΤΟΙΜΑ &ΗΜΙΤΕΛΗ 3.687.993,05

 ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΑΡΧΗΣ 3.014.585,05 

 ΑΓΟΡΕΣ 673.408,00 

24 Α & Β ΥΛΕΣ  - ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 5.343.421,10

 ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΑΡΧΗΣ 233.837,05 

 ΑΓΟΡΕΣ 5.109.584,05 

 
 
 Ο πίνακας, που προηγήθηκε, βοηθάει στην σύνταξη της κατάστασης 

διακίνησης εµπορευµάτων, προϊόντων και Α’ υλών. Το κόστος πωλήσεων 

υπολογίζεται αν από το άθροισµα των αρχικών αποθεµάτων και των αγορών έτους 

αφαιρεθούν τα τελικά αποθέµατα. Στην επιχείρηση, που µελετάται, το συνολικό 

κόστος των πωλήσεων και των τριών λογαριασµών ανέρχεται στα 6.776.906,48€ για 

το έτος 2008, όπως εµφανίζεται και στο πίνακα παρακάτω. 

 

 

ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΑΡΧΙΚΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 
& ΑΓΟΡΕΣ ΕΤΟΥΣ 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΠΩΛΗΣΕΩΝ 

ΤΕΛΙΚΑ 
ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 

20 1.812.492,33 1.699.492,33 113.000

21 3.687.993,05 17.993,05 3.670.000

24 5.343.421,10 5.059.421,10 284.000

ΣΥΝΟΛΟ  6.776.906,48  
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 Τα συνολικά έσοδα από τις πωλήσεις εµπορευµάτων, ανέρχονται στις 

2.588.039,44€. Από την άλλη µεριά και µε βάση τα δεδοµένα του πίνακα που 

προηγήθηκε το συνολικό κόστος πωληθέντων ανέρχεται στις 6.776.906,48€. Αν από 

τις συνολικές πωλήσεις εµπορευµάτων αφαιρεθεί το συνολικό κόστος των 

πωληθέντων προκύπτει το µικτό αποτέλεσµα από εµπορεύµατα. Στην επιχείρηση το 

µικτό αποτέλεσµα είναι αρνητικό (-4.188.867,04€), παρουσίασε, δηλαδή, ζηµίες στην 

λειτουργία της µε τις πωλήσεις εµπορευµάτων.  

 

 

 

 

5. Β. 2 ΦΥΛΛΟ ΜΕΡΙΣΜΟΥ 

 

 

Το επόµενο βήµα για τον προσδιορισµό του καθαρού αποτελέσµατος της 

εταιρίας για την διαχειριστική χρήση του 2008, όπως αναλύθηκε παραπάνω, είναι η 

σύνταξη του φύλλου µερισµού των κατ’ είδος εξόδων. Ο διαχωρισµός των εξόδων 

γίνεται και σε αυτή τη περίπτωση στα πέντε βασικά κέντρα κόστους, µε βάση τις 

λειτουργίες της επιχείρησης. Αυτές είναι η λειτουργία της παροχής υπηρεσιών, η 

λειτουργία της διοίκησης, η λειτουργία της διάθεσης, η λειτουργία του 

χρηµατοοικονοµικού τµήµατος και η λειτουργία της έρευνας και ανάπτυξης. 
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ΛΟΓ/ΣΜΟ
Σ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

ΠΟ

ΣΟ

ΣΤ

Ο 
% 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΠΟ

ΣΟ

ΣΤ

Ο 
% 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΠΟ

ΣΟ

ΣΤ

Ο 
% 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
∆ΙΑΘΕΣΗΣ 

ΠΟ

ΣΟ

ΣΤ

Ο 
% 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚ

ΟΝΟΜΙΚΑ 
ΕΞΟ∆Α 

ΠΟ

ΣΟ

ΣΤ

Ο 
% 

ΕΞΟ∆Α 
ΕΡΕΥΝΑΣ 
ΚΑΙ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

                          
60.00.00 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟ∆ΟΧΕΣ 6.181.563,22 € 52 3.214.412,87 € 19 1.174.497,01 € 14 865.418,85 € 10 618.156,32 € 5 309.078,16 € 
60.00.02 ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 191.286,32 € 61 116.684,66 € 15 28.692,95 € 13 24.867,22 € 8 15.302,91 € 3 5.738,59 € 
60.00.03 ∆ΩΡΑ ΕΟΡΤΩΝ(ΠΑΣΧΑ-ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ) 714.911,65 € 52 371.754,06 € 19 135.833,21 € 14 100.087,63 € 10 71.491,17 € 5 35.745,58 € 
60.00.04 ΑΠΟ∆ΟΧΕΣ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΑΡΓΕΙΩΝ 25.913,52 € 66 17.102,92 € 15 3.887,03 € 11 2.850,49 € 5 1.295,68 € 3 777,41 € 
60.00.05 ΑΠΟ∆ΟΧΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ 19.176,65 € 59 11.314,22 € 17 3.260,03 € 15 2.876,50 € 5 958,83 € 4 767,07 € 
60.00.06 ΑΠΟ∆ΟΧΕΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ Α∆ΕΙΑΣ 816,00 € 52 424,32 € 19 155,04 € 14 114,24 € 10 81,60 € 5 40,80 € 
60.00.07 ΕΠΙ∆ΟΜΑΤΑ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ Α∆ΕΙΑΣ 343.640,89 € 51 175.256,85 € 20 68.728,18 € 14 48.109,72 € 10 34.364,09 € 5 17.182,04 € 
60.00.08 ΑΠΟΖΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΗ ΧΟΡΗΓ.Α∆ΕΙΩΝ 235.653,33 € 44 103.687,47 € 21 49.487,20 € 17 40.061,07 € 13 30.634,93 € 5 11.782,67 € 
60.00.13 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣEIΣ ΑΠΟΛΥΣΕΩΝ   33.533,79 € 50 16.766,90 € 18 6.036,08 € 28 9.389,46 € 3 1.006,01 € 1 335,34 € 
60.00.15 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟ∆ΟΧΕΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ 237.069,09 € 75 177.801,82 € 22 52.155,20 € 2 4.741,38 € 1 2.370,69 € 0 0,00 € 
60.00.20 ΕΠΙ∆ΟΜΑ  ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 3.637,50 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 100 3.637,50 € 0 0,00 € 
60.00.30 ΑΠΟ∆ΟΧΕΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΣΤΕΓΗΣ 442.890,00 € 51 225.873,90 € 20 88.578,00 € 14 62.004,60 € 12 53.146,80 € 3 13.286,70 € 
60.00.31 ΕΠΙ∆ΟΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΛΑΕΚ 840,00 € 1 8,40 € 79 663,60 € 2 16,80 € 12 100,80 € 6 50,40 € 
60.01.00 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟ∆ΟΧΕΣ(ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ) 54.005,10 € 63 34.023,21 € 28 15.121,43 € 9 4.860,46 € 0 0,00 € 0 0,00 € 
60.02.00 ΕΙ∆Η ΕΝ∆ΥΣΕΩΣ  106.511,65 € 58 61.776,76 € 24 25.562,80 € 18 19.172,10 € 0 0,00 € 0 0,00 € 
60.02.01 ΕΞΟ∆Α ΣΤΕΓΑΣΕΩΣ 152.983,59 € 46 70.372,45 € 18 27.537,05 € 15 22.947,54 € 13 19.887,87 € 8 12.238,69 € 
60.02.02 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣ.ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΞΟ∆Α ΕΣΤΙΑΤ.ΚΥΛΙΚ 432,70 € 45 194,72 € 19 82,21 € 16 69,23 € 13 56,25 € 7 30,29 € 
60.02.03 ΕΞΟ∆Α ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 760,00 € 30 228,00 € 35 266,00 € 22 167,20 € 8 60,80 € 5 38,00 € 
60.02.04 ΕΞΟ∆Α ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 12.733,45 € 20 2.546,69 € 38 4.838,71 € 0 0,00 € 42 5.348,05 € 0 0,00 € 
60.02.05 ΕΞΟ∆Α ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ 11,69 € 0 0,00 € 0 0,00 € 100 11,69 € 0 0,00 € 0 0,00 € 
60.02.06 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 591,71 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 100 591,71 € 0 0,00 € 
60.02.09 ΕΞΟ∆Α ΣΙΤΙΣΗΣ (Αυτοπαραδόσεις) 178.419,07 € 37 66.015,06 € 21 37.468,00 € 14 24.978,67 € 22 39.252,20 € 6 10.705,14 € 
60.03.00 ΕΡΓΟ∆ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡ.ΙΚΑ  1.663.930,79 € 52 865.244,01 € 19 316.146,85 € 14 232.950,31 € 10 166.393,08 € 5 83.196,54 € 
60.03.01 ΕΡΓΟ∆ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΛΟΙΠ ΤΑΜΕΙΩΝ ΚΥΡ ΑΣ 138.169,88 € 29 40.069,27 € 11 15.198,69 € 24 33.160,77 € 32 44.214,36 € 4 5.526,80 € 
60.03.02 ΕΡΓΟ∆.ΕΙΣΦ.ΤΑΜΕΙΩΝ ΕΠΙΚΟΥΡ.ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 2.565,40 € 51 1.308,35 € 20 513,08 € 16 410,46 € 8 205,23 € 5 128,27 € 
60.03.05 ΕΡΓΟ∆.ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΚΑ ΜΙΣΘ.ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ 75.760,10 € 75 56.820,08 € 22 16.667,22 € 2 1.515,20 € 1 757,60 € 0 0,00 € 
60.04.00 ΕΡΓΟ∆ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡ.ΙΚΑ  35.246,95 € 63 22.205,58 € 28 9.869,15 € 9 3.172,23 € 0 0,00 € 0 0,00 € 
61.00.00 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ∆Α ∆ΙΚΗΓΟΡΩΝ 50.171,44 € 42 21.072,00 € 38 19.065,15 € 13 6.522,29 € 5 2.508,57 € 2 1.003,43 € 
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61.00.01 ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟ∆Α ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ 147,26 € 33 48,60 € 33 48,60 € 34 50,07 € 0 0,00 € 0 0,00 € 
61.00.04 ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΞΟ∆Α ΕΛΕΓΚΤΩΝ 12.096,00 € 20 2.419,20 € 20 2.419,20 € 20 2.419,20 € 20 2.419,20 € 20 2.419,20 € 
61.00.10 AMOIBEΣ & ΕΞΟ∆Α ∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 229.880,62 € 33 75.860,60 € 26 59.768,96 € 23 52.872,54 € 18 41.378,51 € 0 0,00 € 
61.01.03 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΛΙΤΕΧ ΥΠΑΓΩΜ ΠΑΡΑΚΡ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣ 75.923,11 € 100 75.923,11 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 
61.02.01 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 385.348,81 € 0 0,00 € 100 385.348,81 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 
61.02.04 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΑΝΕΥΡΕΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 25.047,18 € 0 0,00 € 100 25.047,18 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 

61.90.00 
AMOIBΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΕΣ ΣΕ 
ΠΑΡΑΚΡ.ΦΟΡΟΥ 70.484,08 € 20 14.096,82 € 20 14.096,82 € 20 14.096,82 € 20 14.096,82 € 20 14.096,82 € 

61.90.01 ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΗ ΥΠΟΚ ΣΕ ΠΑΡΑΚ ΦΟΡΟΥ 176.663,50 € 20 35.332,70 € 20 35.332,70 € 20 35.332,70 € 20 35.332,70 € 20 35.332,70 € 

61.90.02 
ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΗ ΥΠΟΚ ΣΕ ΠΑΡΦΟΡΟΥ ΑΠΟ MEAL 
TICKETS-ΚΟΥΠΟΝΙΑ 21.352,94 € 20 4.270,59 € 20 4.270,59 € 20 4.270,59 € 20 4.270,59 € 20 4.270,59 € 

61.90.03 
ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΗ ΥΠΟΚ ΣΕ ΠΑΡ.ΦΟΡΟΥ - 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 0,00 € 20 0,00 € 20 0,00 € 20 0,00 € 20 0,00 € 20 0,00 € 

61.98.02 ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒ. ΤΡΙΤΩΝ (ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ) 6.755,32 € 100 6.755,32 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 
61.98.03 ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒ. ΤΡΙΤΩΝ (ΚΑΛΙΤΕΧΝΩΝ) 20.210,00 € 100 20.210,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 
61.98.10 ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ 103.940,57 € 49 50.930,88 € 28 29.103,36 € 20 20.788,11 € 3 3.118,22 € 0 0,00 € 
62.00.00 ∆.Ε.Η. 704.085,39 € 64 450.614,65 € 16 112.653,66 € 15 105.612,81 € 4 28.163,42 € 1 7.040,85 € 
62.02.00 Υ∆ΡΕΥΣΗ 49.683,22 € 68 33.784,59 € 7 3.477,83 € 19 9.439,81 € 4 1.987,33 € 2 993,66 € 
62.03.00 ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ-ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΑ 70.481,41 € 33 23.258,87 € 30 21.144,42 € 10 7.048,14 € 22 15.505,91 € 5 3.524,07 € 
62.03.02 ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΑ 44.113,62 € 24 10.587,27 € 31 13.675,22 € 8 3.529,09 € 24 10.587,27 € 13 5.734,77 € 
62.03.05 ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ 68.913,62 € 19 13.093,59 € 27 18.606,68 € 9 6.202,23 € 30 20.674,09 € 15 10.337,04 € 
62.04.00 ΕΝΟΙΚΙΑ Ε∆ΑΦΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ 47.308,00 € 64 30.277,12 € 16 7.569,28 € 15 7.096,20 € 4 1.892,32 € 1 473,08 € 
62.04.01 ΕΝΟΙΚΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 22.844,62 € 64 14.620,56 € 16 3.655,14 € 15 3.426,69 € 4 913,78 € 1 228,45 € 
62.04.03 ΕΝΟΙΚΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 77.346,65 € 45 34.805,99 € 0 0,00 € 55 42.540,66 € 0 0,00 € 0 0,00 € 
62.04.06 ΕΝΟΙΚΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 14.105,02 € 78 11.001,92 € 0 0,00 € 22 3.103,10 € 0 0,00 € 0 0,00 € 
62.04.09 ΕΝΟΙΚΙΑ ΠΛΩΤΩΝ ΜΕΣΩΝ 40.000,00 € 100 40.000,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 
62.04.20 ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ (ΕΝΟΙΚΙΟ) 24.930,59 € 100 24.930,59 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 
62.05.00 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΠΥΡΟΣ 112.396,70 € 64 71.933,89 € 16 17.983,47 € 15 16.859,51 € 4 4.495,87 € 1 1.123,97 € 
62.05.01 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 21.355,09 € 45 9.609,79 € 0 0,00 € 55 11.745,30 € 0 0,00 € 0 0,00 € 
62.05.04 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΚΛΟΠΗΣ  639,00 € 24 153,36 € 24 153,36 € 24 153,36 € 24 153,36 € 4 25,56 € 
62.05.06 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 45.236,00 € 20 9.047,20 € 20 9.047,20 € 20 9.047,20 € 20 9.047,20 € 20 9.047,20 € 
62.05.07 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΚΛΑ∆ΩΝ 0,00 € 20 0,00 € 20 0,00 € 20 0,00 € 20 0,00 € 20 0,00 € 
62.05.09 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 4.763,00 € 35 1.667,05 € 20 952,60 € 5 238,15 € 35 1.667,05 € 5 238,15 € 
62.05.10 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΕΚΡΗΞΗΣ ΛΕΒΗΤΑ 300,00 € 100 300,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 
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62.05.12 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΤΑΧΥΠΛΟΩΝ 435,70 € 100 435,70 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 
62.07.00 Ε∆ΑΦΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ(ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ) 246.664,02 € 64 157.864,97 € 16 39.466,24 € 15 36.999,60 € 4 9.866,56 € 1 2.466,64 € 
62.07.01 ΚΤΙΡΙΩΝ-ΕΓΚ.ΚΤΙΡΙΩΝ-ΤΕΧΝ.ΕΡΓΩΝ  558.670,25 € 64 357.548,96 € 16 89.387,24 € 15 83.800,54 € 4 22.346,81 € 1 5.586,70 € 

62.07.02 
ΜΗΧΑΝ/ΤΩΝ-ΤΕΧΝ.ΕΓΚ/ΣΕΩΝ-ΛΟΙΠΟΥ 
ΜΗΧ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 203.537,84 € 64 130.264,22 € 16 32.566,05 € 15 30.530,68 € 4 8.141,51 € 1 2.035,38 € 

62.07.03 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 58.701,50 € 45 26.415,68 € 0 0,00 € 55 32.285,83 € 0 0,00 € 0 0,00 € 
62.07.04 ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 1.495.921,29 € 68 1.017.226,48 € 17 254.306,62 € 10 149.592,13 € 4 59.836,85 € 1 14.959,21 € 
62.07.08 ΕΞΟ∆Α ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ 139.052,32 € 0 0,00 € 100 139.052,32 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 
62.98.00 ΦΩΤΙΣΜΟΣ 9.686,52 € 68 6.586,83 € 17 1.646,71 € 10 968,65 € 4 387,46 € 1 96,87 € 
62.98.02 Υ∆ΡΕΥΣΗ 607,69 € 68 413,23 € 17 103,31 € 11 66,85 € 3 18,23 € 1 6,08 € 
62.98.03 ΕΞΟ∆Α ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΕΞΥΠ ΠΕΛΑΤΩΝ ΜΑΣ 72.942,28 € 100 72.942,28 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 
62.98.04 ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΕΛΑΤΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ 26.001,68 € 100 26.001,68 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 
62.98.05 ΕΞΟ∆Α ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ  21.008,90 € 100 21.008,90 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 
63.02.10 ΕΞΟ∆Α ΤΡΑΠΕΖΩΝ-ΕΜΒΑΣΤΙΚΑ 9.617,36 € 0 0,00 € 100 9.617,36 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 
63.02.11 ΕΞΟ∆Α ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ 139.133,81 € 0 0,00 € 100 139.133,81 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 
63.02.12 ΤΟΚΟΙ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 8,17 € 0 0,00 € 100 8,17 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 
63.03.00 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ 2.418,00 € 100 2.418,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 
63.03.01 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ 3.311,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 100 3.311,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 
63.04.00 ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 92.720,12 € 69 63.976,88 € 17 15.762,42 € 10 9.272,01 € 3 2.781,60 € 1 927,20 € 
63.04.02 ΤΕΛΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 4.134,36 € 64 2.645,99 € 16 661,50 € 15 620,15 € 4 165,37 € 1 41,34 € 
63.98.02 ΦΟΡΟΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 95.092,58 € 64 60.859,25 € 16 15.214,81 € 15 14.263,89 € 4 3.803,70 € 1 950,93 € 
63.98.06 ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΑΜΟΙΒΩΝ ΤΡΙΤΩΝ 9.360,00 € 20 1.872,00 € 20 1.872,00 € 20 1.872,00 € 20 1.872,00 € 20 1.872,00 € 
63.98.09 ΦΠΑ ΜΗ ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΟΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ 247,73 € 40 99,09 € 30 74,32 € 0 0,00 € 30 74,32 € 0 0,00 € 
64.00.00 ΕΞΟ∆Α ΚΙΝΗΣΕΩΣ Ι∆ΙΟΚ. ΜΕΤΑΦ ΜΕΣΩΝ  126.646,23 € 20 25.329,25 € 20 25.329,25 € 20 25.329,25 € 20 25.329,25 € 20 25.329,25 € 

64.00.01 
ΕΞΟ∆Α ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠ ΜΕ ΜΕΤΑΦ.ΜΕΣΑ 
ΤΡΙΤΩΝ  304.559,55 € 49 149.234,18 € 31 94.413,46 € 8 24.364,76 € 10 30.455,96 € 2 6.091,19 € 

64.00.02 ΕΞΟ∆Α ΜΕΤΑΦ(ΥΛ-ΑΓΑΘ)ΑΓΟΡΩΝ ΜΕ ΜΕΤ ΜΕΣ ΤΡ 5.860,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 100 5.860,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 
64.00.03 ΕΞΟ∆Α ΜΕΤΑΦ(ΥΛ-ΑΓΑΘ)ΠΩΛΗΣ.ΜΕ ΜΕΤ.ΜΕΣ.ΤΡΙ 6,72 € 0 0,00 € 0 0,00 € 100 6,72 € 0 0,00 € 0 0,00 € 
64.00.05 ΕΞΟ∆Α ΜΕΤΑΦ(ΠΕΛΑΤΩΝ).ΜΕ ΜΕΤ.ΜΕΣ.ΤΡΙΤΩΝ 147.308,72 € 100 147.308,72 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 

64.00.06 
ΕΞΟ∆Α ΜΕΤΑΦ(ΥΛ-ΑΓΑΘ) ΜΕ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ  ΜΕΣΑ 
ΤΡΙΤΩΝ 4.305,49 € 0 0,00 € 0 0,00 € 100 4.305,49 € 0 0,00 € 0 0,00 € 

64.01.00 ΕΞΟ∆Α ΤΑΞΕΙ∆ΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 98.854,68 € 20 19.770,94 € 20 19.770,94 € 20 19.770,94 € 20 19.770,94 € 20 19.770,94 € 
64.01.01 ΕΞΟ∆Α ΤΑΞΕΙ∆ΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 353.023,83 € 20 70.604,77 € 20 70.604,77 € 20 70.604,77 € 20 70.604,77 € 20 70.604,77 € 
64.02.00 ∆ΙΑΦΗΜΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΥΠΟ 42.789,01 € 100 42.789,01 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 
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64.02.05 ΕΞΟ∆Α ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣ.∆ΕΞΙΩΣ.ΚΑΙ ΑΛΛ ΠΑΡΕΜ.ΕΚ∆ 5.861,53 € 100 5.861,53 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 
64.02.06 ΕΞΟ∆Α ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 60.593,04 € 100 60.593,04 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 
64.02.99 ∆ΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟ∆Α ΠΡΟΒΟΛ.&∆ΙΑΦΗΜ. 1.153.731,83 € 100 1.153.731,83 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 
64.03.00 ΕΞΟ∆Α ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 21.100,17 € 100 21.100,17 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 
64.03.01 ΕΞΟ∆Α ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 42.220,07 € 100 42.220,07 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 
64.03.02 ΕΞΟ∆Α ΕΠΙ∆ΕΙΞΕΩΝ 0,00 € 100 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 
64.05.00 ΣΥΝ∆ΡΟΜΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΑ ΚΑΙ ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΕΣ 3.096,98 € 20 619,40 € 60 1.858,19 € 0 0,00 € 20 619,40 € 0 0,00 € 
64.05.01 ΣΥΝ∆ΡΟΜΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΕΠΑΓΓ ΟΡΓΑΝ  59.152,90 € 20 11.830,58 € 20 11.830,58 € 20 11.830,58 € 20 11.830,58 € 20 11.830,58 € 
64.06.00 ∆ΩΡΕΕΣ  ΓΙΑ ΚΟΙΝ.ΣΚΟΠΟΥΣ 19.033,75 € 0 0,00 € 100 19.033,75 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 
64.06.98 ΛΟΙΠΕΣ ∆ΩΡΕΕΣ 4.003,95 € 0 0,00 € 100 4.003,95 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 
64.07.00 ΕΝΤΥΠΑ  205.521,15 € 80 164.416,92 € 10 20.552,12 € 0 0,00 € 0 0,00 € 10 20.552,12 € 
64.07.01 ΥΛΙΚΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ 1.449,68 € 0 0,00 € 50 724,84 € 0 0,00 € 50 724,84 € 0 0,00 € 
64.07.02 ΕΞΟ∆Α ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ 3.107,70 € 0 0,00 € 50 1.553,85 € 0 0,00 € 50 1.553,85 € 0 0,00 € 
64.07.03 ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦ 40.889,14 € 35 14.311,20 € 40 16.355,66 € 5 2.044,46 € 15 6.133,37 € 5 2.044,46 € 
64.07.04 ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΓΙΑ ΦΕΣΤΙΒΑΛ 8,87 € 100 8,87 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 
64.08.00 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 61.950,41 € 64 39.648,26 € 16 9.912,07 € 15 9.292,56 € 4 2.478,02 € 1 619,50 € 
64.08.01 ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗTAΣ  4.413,03 € 64 2.824,34 € 16 706,08 € 15 661,95 € 4 176,52 € 1 44,13 € 
64.08.02 ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 2.119,42 € 67 1.420,01 € 15 317,91 € 14 296,72 € 3 63,58 € 1 21,19 € 
64.08.03 ΜΙΓΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟ 90.350,19 € 20 18.070,04 € 20 18.070,04 € 20 18.070,04 € 20 18.070,04 € 20 18.070,04 € 
64.08.04 ΕΞΟ∆Α ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ 576,67 € 100 576,67 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 
64.08.99 ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΗΣ 20.472,94 € 65 13.307,41 € 17 3.480,40 € 9 1.842,56 € 7 1.433,11 € 2 409,46 € 
64.09.00 ΕΞΟ∆Α ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣ.ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛ. 20.143,92 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 100 20.143,92 € 0 0,00 € 
64.09.01 ΕΞΟ∆Α ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣ.ΑΓΓΕΛΙΩΝ & ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ 6.419,30 € 0 0,00 € 100 6.419,30 € 0 0,00 €   0,00 € 0 0,00 € 
64.13.00 ΕΞΟ∆Α ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ 3.825,37 € 100 3.825,37 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 
64.98.00 ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ 78,99 € 69 54,50 € 17 13,43 € 10 7,90 € 3 2,37 € 1 0,79 € 
64.98.05 ΕΞΟ∆Α ∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΤΡΙΤΩΝ 1.053,00 € 20 210,60 € 20 210,60 € 20 210,60 € 20 210,60 € 20 210,60 € 
64.98.90 ΛΟΙΠΑ ∆ΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟ∆Α ΧΦΠΑ 2.623,05 € 20 524,61 € 20 524,61 € 20 524,61 € 20 524,61 € 20 524,61 € 
64.98.91 ΛΟΙΠΑ ∆ΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟ∆Α 118.499,03 € 20 23.699,81 € 20 23.699,81 € 20 23.699,81 € 20 23.699,81 € 20 23.699,81 € 
64.98.92 ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ 377.628,80 € 100 377.628,80 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 
64.98.93 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ 19.845,00 € 100 19.845,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 
64.98.95 ΕΞΟ∆Α ΦΕΣΤΙΒΑΛ 317.896,87 € 100 317.896,87 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 
64.98.96 ΛΟΙΠΑ ∆ΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟ∆Α ΜΕ ΦΠΑ 36.822,56 € 20 7.364,51 € 20 7.364,51 € 20 7.364,51 € 20 7.364,51 € 20 7.364,51 € 
65.00.00 ΤΟΚΟΙ & ΕΞΟ∆Α OMΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ∆ΑΝΕΙΟΥ 1.201.902,45 € 20 240.380,49 € 20 240.380,49 € 20 240.380,49 € 20 240.380,49 € 20 240.380,49 € 
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65.01.00 ΤΟΚΟΙ & ΕΞΟ∆Α ΤΡΑΠΕΖ.ΜΑΚΡΟΠ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  502.268,90 € 20 100.453,78 € 20 100.453,78 € 20 100.453,78 € 20 100.453,78 € 20 100.453,78 € 
65.10.00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΓΓΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ∆Α 2.834,07 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 100 2.834,07 € 0 0,00 € 
65.98.00 ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΑΦΗ ΜΕ ΤΙΣ ΧΡΗΜ/ΣΕΙΣ ΕΞΟ∆Α 1.777,84 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 100 1.777,84 € 0 0,00 € 
65.98.99 ∆ΙΑΦΟΡΑ  ΕΞΟ∆Α ΤΡΑΠΕΖΩΝ 459,37 € 20 91,87 € 20 91,87 € 20 91,87 € 20 91,87 € 20 91,87 € 
66.01.00 ΑΠΟΣΒ.ΚΤΙΡΙΩΝ - ΕΓΚ.ΚΤΙΡΙΩΝ 2.529.910,84 € 64 1.619.142,94 € 16 404.785,73 € 15 379.486,63 € 4 101.196,43 € 1 25.299,11 € 
66.01.02 ΑΠΟΣΒ.ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 2.482,44 € 64 1.588,76 € 16 397,19 € 15 372,37 € 4 99,30 € 1 24,82 € 
66.01.03 ΑΠΟΣΒ.ΕΓΚΑΤ.Ν.3299/04 ΑΚΤΗ ΕΠΙΧ. 0,00 € 100 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 
66.01.07 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΡΙΤΩΝ 97.669,32 € 100 97.669,32 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 

66.01.09 
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΛΟΙΠΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ 
ΤΡΙΤΩΝ 224.706,81 € 100 224.706,81 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 

66.02.00 ΑΠΟΣΒ.ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 201.254,79 € 64 128.803,07 € 16 32.200,77 € 15 30.188,22 € 4 8.050,19 € 1 2.012,55 € 
66.02.07 ΑΠΟΣΒ.ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΡΙΤΩΝ 571,28 € 64 365,62 € 16 91,40 € 15 85,69 € 4 22,85 € 1 5,71 € 
66.03.00 ΑΠΟΣΒ.ΜΕΤΑΦ.ΜΕΣΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ 33.831,24 € 45 15.224,06 € 0 0,00 € 55 18.607,18 € 0 0,00 € 0 0,00 € 
66.03.01 ΑΠΟΣΒ.ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ  19.247,61 € 100 19.247,61 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 
66.03.02 ΑΠΟΣΒ.ΜΕΤΑΦ.ΜΕΣΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ 30.864,32 € 0 0,00 € 0 0,00 € 100 30.864,32 € 0 0,00 € 0 0,00 € 
66.03.03 ΑΠΟΣΒ.ΜΕΤΑΦ.ΜΕΣΩΝ ΜΟΤΟΠΟ∆ΗΛΑΤΩΝ 2.277,75 € 45 1.024,99 € 0 0,00 € 55 1.252,76 € 0 0,00 € 0 0,00 € 
66.03.09 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΛΟΙΠΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 46.441,08 € 75 34.830,81 € 0 0,00 € 20 9.288,22 € 5 2.322,05 € 0 0,00 € 
66.04.00 ΑΠΟΣΒ.ΕΠΙΠΛΩΝ 908.324,29 € 96 871.991,32 € 2 18.166,49 € 0 0,00 € 1 9.083,24 € 1 9.083,24 € 
66.04.01 ΑΠΟΣΒ.ΣΚΕΥΩΝ 278.268,07 € 95 264.354,67 € 0 0,00 € 5 13.913,40 € 0 0,00 € 0 0,00 € 
66.04.02 ΑΠΟΣΒ.ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 4.160,63 € 20 832,13 € 30 1.248,19 € 20 832,13 € 25 1.040,16 € 5 208,03 € 
66.04.03 ΑΠΟΣΒ.Η/Υ & ΗΛΕΚΤΡΟΝ.ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ 173.387,48 € 20 34.677,50 € 30 52.016,24 € 20 34.677,50 € 25 43.346,87 € 5 8.669,37 € 
66.04.08 ΑΠΟΣΒ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 61.241,18 € 20 12.248,24 € 30 18.372,35 € 20 12.248,24 € 25 15.310,30 € 5 3.062,06 € 
66.04.09 ΑΠΟΣΒ.ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 193.861,47 € 90 174.475,32 € 5 9.693,07 € 5 9.693,07 € 0 0,00 € 0 0,00 € 
66.04.10 ΑΠΟΣΒ.ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 1.410.800,95 € 96 1.354.368,91 € 1 14.108,01 € 1 14.108,01 € 1 14.108,01 € 1 14.108,01 € 
66.05.19 ΑΠΟΣΒ.ΛΟΙΠΩΝ ΕΞΟ∆ΩΝ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ  ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ 69.455,27 € 60 41.673,16 € 10 6.945,53 € 10 6.945,53 € 10 6.945,53 € 10 6.945,53 € 
66.05.22 ΑΠΟΣΒ.ΕΞΟ∆ΩΝ ΜΗΧΑΝ.ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 1.844,50 € 60 1.106,70 € 10 184,45 € 10 184,45 € 10 184,45 € 10 184,45 € 
 ΣΥΝΟΛΟ 28.356.537,41 €   16.682.964,27 €   4.859.423,48 €   3.359.693,78 €   2.205.258,55 €   1.249.197,33 € 
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Οι τιµές που δόθηκαν στα κέντρα κόστους, όπως αναλύθηκε και 

προηγουµένως, δεν βασίζονται σε δεδοµένα του προηγούµενου έτους, που θα ήταν το 

πιο σωστό, αλλά προσδιορίστηκαν, κυρίως, µε βάση το ποια είναι σηµαντικότερη 

λειτουργία και δραστηριότητα της εταιρίας και µε βάση τον αριθµό των υπαλλήλων 

που απασχολούνται σε κάθε κέντρο κόστους. Επιπλέον, διαχωρισµός των διάφορων 

εξόδων στα κέντρα κόστους γίνεται και µε βάση την έκταση που καλύπτει κάθε 

λειτουργία στην επιχείρηση. Η παροχή υπηρεσιών, καταλαµβάνει την µεγαλύτερη 

έκταση, καθώς όλα τα δωµάτια του ξενοδοχείου, η παραλία και τα καταστήµατα 

χωροταξικά υπάγονται στην λειτουργία της παροχής υπηρεσιών. Ίδια λογική 

χρησιµοποιήθηκε και για την ανάλυση των εξόδων των αποσβέσεων στα διάφορα 

κέντρα κόστους.   

Παράλληλα µε την παρουσίαση των ποσών για κάθε λειτουργία στο φύλλο 

µερισµού, δίνεται και το ποσοστό που αναλογεί σε κάθε λειτουργία από το συνολικό 

ποσό του εξόδου (λογαριασµού). Τα ποσοστά αυτά βοηθούν στην σύνταξη του 

προϋπολογιστικού φύλλου µερισµού, το οποίο συντάσσεται στην αρχή κάθε έτους για 

τα αναµενόµενα έξοδα του έτους. Είναι πολύ σηµαντικό να γνωρίζει ο συντάκτης του 

φύλλου µερισµού τα ποσά που παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια του προηγούµενου 

έτος, ώστε να πλησιάζουν οι προβλέψεις στο µέγιστο δυνατό βαθµό τις πραγµατικές.  

Στο τέλος κάθε κέντρου κόστους δίνεται και εδώ το σύνολο του κέντρου 

αυτού. Το µεγαλύτερο µέρος των εξόδων αφορά το λειτουργικό τµήµα της παροχής 

υπηρεσιών. Αµέσως µετά το τµήµα της διοικητικής λειτουργία και ακολουθούν στα 

ίδια ποσά περίπου και τα υπόλοιπα τµήµατα της επιχείρησης.  

Τα δεδοµένα του παραπάνω πίνακα βοηθούν ώστε να υπολογιστεί, τελικά, το 

καθαρό κέρδος ή ζηµία από την παροχή των υπηρεσιών.  

 

 

 

5. Β. 3 ΜΙΚΤΟ ΚΕ∆ΡΟΣ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

 

Τα έσοδα της εταιρίας από την πώληση των υπηρεσιών για τα πέντε 

ξενοδοχεία, του κεντρικού κτιρίου και της µαρίνας παρουσιάζονται στον παρακάτω 

αναλυτικό πίνακα.  
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ΤΙΤΛΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΑ 

73.00.12 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ANEY ΦΠΑ (ΜΑΡΙΝΑ-ΝΑΚ) 103.054,96

73.08.00 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  9% ΦΠΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ 15.678,03

73.08.01 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 9%  ΞΕΝ1 13.366.695,93

73.08.02 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 9%  ΞΕΝ2 5.693.473,57

73.08.03 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  9% ΞΕΝ3 5.353.340,09

73.08.05 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 9% ΞΕΝ4 4.119.237,45

73.08.11 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 9% ΞΕΝ5 1.235.817,08

73.08.12 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 9% ( ΜΑΡΙΝΑ-ΝΑΚ) 994.696,69

73.18.01 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 19% ΞΕΝ1 1.362.791,06

73.18.02 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 19% ΞΕΝ2 849.165,21

73.18.03 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 19% ΞΕΝ3 458.127,64

73.18.05 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 19% ΞΕΝ4 209.334,12

73.18.11 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 19% ΞΕΝ5 474.884,83

73.18.12 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 19% ΦΠΑ (ΜΑΡΙΝΑ-ΝΑΚ) 992.209,87

73.98.08 ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΜΕ ΦΠΑ 9% -38.638,16

73.98.18 ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΜΕ ΦΠΑ19% -7.982,20

ΣΥΝΟΛΟ 35.181.886,17€
 

 

 Το άθροισµα όλων των λογαριασµών της παροχής υπηρεσιών είναι 

35.181.886,17€. Το ποσό αυτό αποτελεί τα ακαθάριστα έσοδα από την παροχή των 

υπηρεσιών. Αν από τα ακαθάριστα έσοδα αφαιρεθούν τα έξοδα από την παροχή 

υπηρεσιών, προκύπτει το µικτό κέρδος από την παροχή υπηρεσιών. Τα έξοδα 

υπολογίστηκαν στο φύλλο µερισµού. Το σύνολο δόθηκε στο σύνολο της στήλης που 

αφορά την λειτουργία παροχής υπηρεσιών.  

 Με βάση τα παραπάνω συµπληρώνεται ο παρακάτω πίνακας και υπολογίζεται 

το µικτό κέρδος. 

 

 

ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟ∆Α ΑΠΌ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 35.181.886,17 € 

ΕΞΟ∆Α ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 16.682.964,27€ 

ΜΙΚΤΟ ΚΕΡ∆ΟΣ ΑΠΌ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 18.498.921,90 € 
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 Το κέρδος από την παροχή των υπηρεσιών για το 2008 ανέρχεται στα 

18.498.921,90 €. 

 

 

 

5. Β. 4 ΚΑΘΑΡΟ ΚΕΡ∆ΟΣ  

  

 

Αν τώρα από το µικτό κέρδος από παροχή υπηρεσιών αφαιρεθούν τα έξοδα 

των υπόλοιπων λειτουργιών και κέντρων κόστους προκύπτει το καθαρό κέρδος της 

επιχείρησης. Στο φύλλο µερισµού το άθροισµα των λοιπών κέντρων κόστους, εκτός 

αυτού της παροχής υπηρεσιών υπολογίζεται στις 11.673.573,14€. Αναλυτικά 

φαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί.  

 

 

ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΣΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΙΠΑ 

ΛΕΙΤ. ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 4.859.423,48 

ΛΕΙΤ. ∆ΙΑΘΕΣΗΣ 3.359.693,78 

ΧΡΗΜ/ΚΑ ΕΞΟ∆Α 2.205.258,55 

ΛΕΙΤ. ΕΡΕΥ&ΑΝΑΠΤ 1.249.197,33 

ΣΥΝΟΛΟ 11.673.573,14 
 

 

 Για τον υπολογισµό του καθαρού κέρδους χρειάζεται µόνο το παραπάνω 

άθροισµα των κέντρων κόστους εκτός αυτού της παραγωγής να αφαιρεθεί από το 

µικτό κέρδος από την παροχή υπηρεσιών.  

 Παράλληλα αφού υπολογιστούν, προσθαφαιρούνται και τα έκτακτα και 

ανόργανα αποτελέσµατα (λογαριασµός 81 του ΓΛΣ) και τα έξοδα και έσοδα 

προηγουµένων χρήσεων (λογαριασµός 82 του ΓΛΣ), όπως έγινε και στην 

προηγούµενη ενότητα. Τα έκτακτα και ανόργανα έξοδα προκύπτουν από φορολογικά 

πρόστιµα και προσαυξήσεις κάποιων από τα επιµέρους ξενοδοχεία, ενώ τα έκτακτα 

έσοδα προκύπτουν από πώληση συναλλάγµατος και πώληση άχρηστου υλικού σε 

τρίτες επιχειρήσεις ή ιδιώτες. Τα έξοδα και τα έσοδα προηγούµενων χρήσεων 

προκύπτουν από διαφορές στους λογαριασµούς µεταξύ των δύο ετών.  
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ΤΙΤΛΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΑ 

81.00.00 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ 283,15
81.00.99 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟ∆Α 136.466,62
82.00.00 ΕΞΟ∆Α ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ  20.916,92
82.00.06 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣ. ΤΑΜΕΙΩΝ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ 659
82.00.11 ΕΞΟ∆Α ΕΝΟΙΚΙΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.094,02
82.00.60 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟΛΥΣΕΩΣ Η ΕΞΟ∆ΟΥ ΑΠΟ ΥΠΗΡ 872,28
82.00.62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 5.266,11
82.00.64 ∆ΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟ∆Α ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 46.672,39
82.00.99 ΛΟΙΠΑ ΕΞΟ∆Α ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 9.433,82

ΣΥΝΟΛΟ 221.664,31
 

 

ΤΙΤΛΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΑ 

81.01.00 ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟ∆Α ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ 0,79
81.01.01 ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟ∆Α ΥΠΟΚ/ΤΟΣ 1.079,36
81.01.04 ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΦΟΡΕΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 9.890,15
81.01.99 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟ∆Α 487,78
81.03.00 ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΕΡ∆Η ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ 3.243,59

81.03.08 ΚΕΡ∆Η ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΑΧΡΗΣΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 

891,80

82.01.99 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟ∆Α ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 66.912,12

ΣΥΝΟΛΟ 82.505,59

 

 

 Τα συνολικά έξοδα που προέκυψαν από την οµάδα 8 του Γενικού λογιστικού 

Σχεδίου και πρέπει να αφαιρεθούν από το µικρό κέρδος ανέρχονται στις 221.664,31€. 

Αντίθετα τα συνολικά έσοδα, όπως φαίνεται και από τον παραπάνω πίνακα 

ανέρχονται στις 82.505,59€. Το γενικό σύνολο των λογαριασµών των έκτακτων και 

ανόργανων αποτελεσµάτων και των εξόδων και εσόδων προηγούµενων χρήσεων 

ανέρχεται στο ποσό των 139.158,72€ (221.664,31 - 82.505,59). Το ποσό αυτό µειώνει 

το µικτό κέρδος και παρουσιάζει µικρότερο καθαρό κέρδος.  

 

ΜΙΚΤΟ ΚΕΡ∆ΟΣ ΑΠΌ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 18.498.921,90
ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΚΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 11.673.573,14
ΕΞΟ∆Α ΑΠΟ ΛΟΓ/ΣΜΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 139.158,72

ΚΑΘΑΡΟ ΚΕΡ∆ΟΣ 6.686.190,04€ 
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 Το καθαρό κέρδος στη περίπτωση, κατά την οποία υπολογίστηκε και το ποσό 

των εξόδων των αποσβέσεων, ανέρχεται στα 6.686.190,04€. Με το αποτέλεσµα αυτό 

δίνεται και η διαφορά που προκαλεί στο καθαρό κέρδος η προσθήκη των 

αποσβέσεων. Η διαφορά αυτή ανέρχεται στα 6,5 εκατοµµύρια ευρώ περίπου. Είναι 

χαρακτηριστικό τι µεγάλη διαφορά προκαλεί η προσθήκη ενός µόνο εξόδου, των 

αποσβέσεων, στο καθαρό κέρδος. Τα αποτελέσµατα αυτά παρουσιάζονται ιδιαίτερα 

ελκυστικά στα οικονοµικά στελέχη, τα οποία προκειµένου να ελκύσουν επενδυτές, 

παραποιούν τις δηµοσιευµένες καταστάσεις τους. Η επιχείρηση µε το καθαρό κέρδος 

από την πρώτη περίπτωση είναι εξαιρετικά επικερδής, αποδοτική µε µεγάλα 

περιθώρια κέρδους, ουσιαστικά µία τέλεια επιλογή για κάθε επενδυτή.  
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6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 
 
 
 
 Σκοπός της εργασίας αποτέλεσε η κοστολόγηση των εξόδων µιας εκ των 

κορυφαίων ξενοδοχειακών µονάδων και η παρουσίαση των δεδοµένων που 

προκύπτουν από την κοστολογική διαδικασία.  

Η ανάπτυξη της κοστολόγησης υπηρεσιών στην συγκεκριµένη περίπτωση 

έγινε µε βάση την τακτική που ακολουθούν ορισµένοι επιχειρηµατίες για την 

παρουσίαση της οικονοµικής κατάστασης της εταιρείας τους. Η τακτική αυτή έχει 

στόχο την παραπλάνηση των επενδυτών προς όφελος των οικονοµικών στελεχών και 

των επιχειρήσεων.  

Το συνηθέστερο κοµµάτι της τακτικής αφορά την συµµετοχή ή όχι των 

αποσβέσεων στα καθαρά κέρδη. Η συµµετοχή των αποσβέσεων στα έξοδα της 

επιχείρησης αποφέρει ουσιαστικά µείωση του περιθωρίου κέρδους. Η προσέλκυση 

επενδυτών και µετόχων για τις εταιρίες, οι οποίες είναι εισηγµένες στο 

Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών, αποτελεί µία από τις βιωσιµότερες κινήσεις για κάθε 

είδους εταιρίας. Μία µικρή απόκρυψη της πραγµατικής οικονοµικής κατάστασης της 

εταιρίας σε συνδυασµό µε επενδυτές, οι οποίοι δεν ελέγχουν σε βάθος τα δεδοµένα 

που τους παρουσιάζονται, µπορούν να οδηγήσουν σε εσφαλµένες οικονοµικές 

κινήσεις από την µεριά των επενδυτών και σε εισροή χρήσιµου χρηµατικού 

κεφαλαίου για την επιχείρηση.  

Στην περίπτωση της επιχείρησης που µελετήθηκε προέκυψαν µεγαλύτερα 

έσοδα κατά 6,5 εκατ.€ στο σενάριο κατά το οποίο δεν συνυπολογίστηκαν οι 

αποσβέσεις του έτους στα έξοδα του έτους, σε σύγκριση µε τα έσοδα που προέκυψαν 

από το σενάριο στο οποίο υπολογίστηκαν και οι αποσβέσεις στα καθαρά κέρδη.  

Είναι βέβαιο ότι η διαδικασία της κοστολόγησης αποτελεί ένα πολύ χρήσιµο 

εργαλείο για τη λήψη αποφάσεων από την πλευρά της διοίκησης. Αναδεικνύει 

προβλήµατα που δεν προκύπτουν από τις υπόλοιπες οικονοµικές καταστάσεις, που 

συντάσσονται και εντοπίζει τα ζηµιογόνα τµήµατα της επιχείρησης, εφόσον 

υπάρχουν.  

Στη περίπτωση της ξενοδοχειακής µονάδας και από την µελέτη της ανάλυσης 

των εξόδων σε κέντρα κόστους διαπιστώνεται ότι το κέντρο κόστους της παροχής 

υπηρεσιών κοστίζει περισσότερο στην εταιρία, αλλά αποτελεί την κύρια 
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δραστηριότητά της. Μείωση του κόστους του συγκεκριµένου κέντρου θα µπορούσε 

να προκύψει µε µείωση κάποιων εξόδων. Τέτοια έξοδα αποτελούν τα έξοδα 

προβολής και διαφήµισης και τα έξοδα επίπλων. Οι µειώσεις αυτές δεν θα πρέπει να 

γίνουν σε τέτοιο βαθµό ώστε να πληγεί η φήµη που διατηρεί τόσα χρόνια το 

ξενοδοχείο και να αµφισβητηθεί η τέλεια ποιότητα της παροχής των υπηρεσιών της.   

Επιπλέον, εντύπωση προκαλεί το µεγάλο ποσό της ζηµιάς που προκύπτει από 

το κόστος πωληθέντων. Η ξενοδοχειακή µονάδα εκτός από την παροχή των 

υπηρεσιών της µε τα δωµάτια και τις λοιπές δραστηριότητες του ξενοδοχείου, κατέχει 

και προς διάθεση είτε εµπορεύµατα, είτε προϊόντα, που κατασκευάζει ή ολοκληρώνει 

η ίδια. Η δραστηριότητα της αυτή δεν αποφέρει κανένα οικονοµικό όφελος στην 

επιχείρηση. Τα πιθανά αίτια αυτής της ζηµίας θα µπορούσαν αν είναι η ακριβή τιµή 

αγοράς των πρώτων υλών και των ηµιέτοιµων προϊόντων ή η χαµηλή τιµή πώλησης 

των τελικών προϊόντων και εµπορευµάτων ή ένας συνδυασµός αυτών. Αν δεν 

αποτελεί κοµµάτι της στρατηγικής της εταιρείας  το αποτέλεσµα αυτό, θα πρέπει να 

πραγµατοποιηθεί µία σύσκεψη, στην οποία θα αποφασιστεί αναθεώρηση της πορείας 

της δραστηριότητας αυτής ή και µε ποιες οικονοµικές προϋποθέσεις θα συνεχίσει να 

υφίσταται. Η τελική απόφαση για αλλαγές και αναδιαρθρώσεις λαµβάνεται, πάντα,  

από το διοικητικό συµβούλιο. 
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