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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η συνεχής αναφορά στον τομέα του τουρισμού στην χώρα μας, σε συνδυασμό με την συνεχή
δραστηριοποίηση στον ξενοδοχειακό κλάδο, δημιούργησε την ανάγκη μελέτης του κλάδου
αυτού συνδυαστικά με την εφαρμογή της λογιστικής.
Στην διπλωματική αυτή εργασία, γίνεται μία προσπάθεια αποτύπωσης των θεσμικών
πλαισίων του τουρισμού και της λογιστικής, και της πρακτικής τους εφαρμογής. Λόγω της,
από την φύση της, ιδιαιτερότητας των ξενοδοχειακών μονάδων, εμφανίστηκε μία επιτακτική
ανάγκη επίλυσης των διαφόρων δυσκολιών που εμφανίζονται στις διοικήσεις και στα
λογιστήρια των καταλυμάτων. Με την εφαρμογή των λογιστικών κανόνων αλλά και των
κανόνων λειτουργίας των τουριστικών καταλυμάτων, και μέσα από την απεικόνιση της
ξενοδοχειακής λογιστικής και των λογιστικών συστημάτων παρακολούθησης, παρουσιάζεται
ο τρόπος λειτουργίας των ξενοδοχειακών καταλυμάτων και οι διεργασίες που χρειάζεται να
κάνει το λογιστήριο τους. Σκοπός της εργασίας είναι η εξέταση των λογιστικών γεγονότων
και μεθόδων της ξενοδοχειακής λογιστικής με βάση τις θεωρίες και εφαρμογές της
λογιστικής. Τα εμπειρικά ερωτήματα που δημιουργήθηκαν είναι για το ποιες είναι οι
ιδιαιτερότητες παρακολούθησης της ξενοδοχειακές λογιστικής, ποιο είναι το αντικείμενο της
και ποια τα προβλήματα που καλείται να αντιμετωπίσει.
Τέλος, παρουσιάζεται ένα υπόδειγμα λειτουργίας ενός πρότυπου ξενοδοχείου
εγκατεστημένο σε ένα νησί του Αιγαίου. Στην πρακτική εφαρμογή γίνεται η απεικόνιση
σημαντικών λογιστικών γεγονότων με εμφανή την δυσκολία καταγραφής συγκριτικά με
άλλων ειδών επιχειρήσεις.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1:ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας, γίνεται η προσπάθεια εισαγωγής της έννοιας της
ξενοδοχειακής λογιστικής. Ακόμη, παρουσιάζεται ο σκοπός εκπόνησης της εργασίας, τα
ερευνητικά ερωτήματα που θέτονται για την πορεία της ανάλυσης της, αλλά και μία
περιληπτική αναφορά των κεφαλαίων που ακολουθούν.

1.1.Εισαγωγή Στην Ξενοδοχειακή Λογιστική

Κατά τον μεσαίωνα έγινε η εμφάνιση των πρώτων ξενοδοχείων στην Ευρώπη, και
ειδικότερα στην Ελλάδα κατά την περίοδο της βασιλείας του Όθωνα στο Ναύπλιο,
εμφανίστηκε η πρώτη μορφή ξενοδοχείου για την φιλοξενία των συγγενών του. Με το
πέρασμα των χρόνο, το απλό ξενοδοχείο άλλαξε νομική μορφή και διαστάσεις και πλέον η
τουριστική βιομηχανία είναι αυτή, τουλάχιστον για τα ελληνικά δεδομένα, στηρίζει την
οικονομία. Σύμφωνα με την Λεκαράκου-Νιζάμη (2001), ξενοδοχείο είναι η κερδοσκοπική
επιχείρηση, που διαθέτει την ανάλογη υποδομή για την προσφορά στέγης έναντι χρηματικής
αμοιβής. Όπως κάθε κερδοσκοπική μονάδα, είναι ένας οργανωμένος συνδυασμός παραγωγής
(γη, εργασία, κεφάλαιο) με αντικειμενικό σκοπό την πραγματοποίηση όσο το δυνατό
μεγαλύτερης αποτελεσματικότητας.
Η ξενοδοχειακή λογιστική δημιουργήθηκε από την ανάγκη παρακολούθησης της
ξενοδοχειακής βιομηχανίας. Αν και τα καταλύματα είναι επιχειρήσεις που μπορούν να έχουν
την νομική υπόσταση όπως όλες οι υπόλοιπες και μπορεί να θεωρηθεί πως η λογιστικής τους
παρακολούθηση είναι όμοια με τις υπόλοιπες επιχειρήσεις και οι όποιες δυσχέρειες που
αντιμετωπίζει η ξενοδοχειακή δραστηριότητα είναι ίδια με αυτές των άλλων επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων, η πραγματικότητα διαφέρει. Τα καταλύματα λόγω της προσφοράς
υπηρεσιών που δεν αμείβονται εκείνη την στιγμή, δημιουργεί έντονο πρόβλημα σωστής
παρακολούθησης των λογαριασμών. Ο πελάτης που επισκέπτεται το κατάλυμα για την
διανυκτέρευση που του παρέχεται, ικανοποιεί και άλλες ανάγκες ( ψυχαγωγίας, αθλητισμού
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κτλ) κατά την διαμονή του, οι οποίες συνήθως εξοφλούνται μετά το πέρας της διαμονής του.
Οποιαδήποτε συνταγή και αν έχει δοκιμαστεί γενικότερα στον τομέα της υπηρεσίας, υπάρχει
μεγάλη πιθανότητα μη ικανοποίησης του πελάτη λόγω του ανθρώπινου παράγοντα. Για τον
λόγο αυτό, η ξενοδοχειακή λογιστική καλείται να βρει τρόπους για να αντιμετωπιστούν οι
αδυναμίες παρακολούθησης των πελατών με ακριβές και γρήγορο τρόπο. Επιπλέον, οφείλει
να παρουσιάζει τα όποια αποτελέσματα ζητηθούν ανά πάσα στιγμή, αφού η ξενοδοχειακή
πελατεία είναι συναρτήσει της ανθρώπινης συμπεριφοράς.

1.2. Σκοπός Εργασίας

Σκοπός της διπλωματικής έρευνας, είναι με γνώμονα τις θεωρίες και πρακτικές εφαρμογές
της λογιστικής και της ανάλυσης της ξενοδοχειακής δραστηριότητας , η

εξέταση των

λογιστικών γεγονότων και μεθόδων της ξενοδοχειακής λογιστικής. Απώτερο σκοπό της
είναι η ανάδειξη των διαφορών συγκριτικά με τις άλλες επιχειρήσεις.

1.3. Ερευνητικά Ερωτήματα

Παρατηρώντας την εξέλιξη και πρόοδο της ξενοδοχειακής βιομηχανίας και την όλο και πιο
μεγάλη ενασχόληση των Ελλήνων με τον τομέα αυτό, πολλά ερευνητικά ζητήματα
προκύπτουν, αλλά όλα επικεντρώνονται:
Ποιες είναι οι ιδιαιτερότητες παρακολούθησης της ξενοδοχειακής λογιστικής.
Ποιο είναι το αντικείμενο της και ποια προβλήματα αντιμετωπίζει.

1.4. Δομή Εργασίας

Αυτή η διπλωματική έρευνα αποτελείται από εφτά κεφάλαια.
 Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η εισαγωγή του θέματος, μαζί με τον σκοπό της
μελέτης, τα ερευνητικά ερωτήματα και την δομή της εργασίας
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 Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται η βιβλιογραφική ανασκόπηση του θέματος με
αναφορές σε μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί κατά το παρελθόν στον εγχώριο και
διεθνή κόσμο σχετικά με την ξενοδοχειακή λογιστική.


Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται το θεσμικό πλαίσιο του τουρισμού σε συνδυασμό
με την ξενοδοχειακή λογιστική αντίστοιχα και η διαδικασία σύστασης μιας μονάδας
καθώς και γίνεται αναφορά στους δημοσίους φορείς που είναι απαραίτητοι κατά την
σύσταση.

 Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι διαδικασίες παρακολούθησης της
ξενοδοχειακής λογιστικής, με εφαρμογές σε διάφορα ενδεικτικά λογιστικά γεγονότα,
στον εσωτερικό έλεγχο, στους φόρους και στο κλείσιμο χρήσης σύμφωνα με τις
ξενοδοχειακές ανάγκες.
 Στο πέμπτο κεφάλαιο, αναλύονται τα δύο συστήματα λογιστικής παρακολούθησης
των ξενοδοχειακών μονάδων που χρησιμοποιούνται περισσότερο, αφού έχει
προηγηθεί η παρουσίαση της οργάνωσης των ξενοδοχειακών τμημάτων.
 Στο έκτο και τελευταίο κεφάλαιο του κύριου κορμού της εργασίας εμπεριέχεται μία
εμπειρικό παράδειγμα μίας ξενοδοχειακής επιχείρησης με την παρουσίαση
ενδεικτικών λογιστικών γεγονότων και

εγγραφών καθ’ όλη τη διάρκεια της

λογιστικής χρήσης για το έτος 2014.
 Στο έβδομο κεφάλαιο συμπεραίνονται τα αποτελέσματα που απορρέουν από την
παραπάνω ανάλυση, οι περιορισμοί που εμφανίστηκαν καθώς και οι προτάσεις για
μελλοντική έρευνα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Σημαντικές προσπάθειες έχουν σημειωθεί στον χρηματοοικονομικό αλλά και στον λογιστικό
κόσμο για την ανάλυση και κατανόηση της λογιστικής του ξενοδοχειακού τομέα. Δύο είναι οι
λόγοι που οδηγούν στην μελέτη της ξενοδοχειακής λογιστικής:
1. Η επιτακτική ανάγκη βελτίωσης της λογιστικής στον κλάδο αυτό, λόγω της ραγδαίας
και συνεχής ανάπτυξης του στη χώρα μας
2. Η δυσκολία που διακρίνεται στην φύση παρακολούθησης της λογιστικής των
ξενοδοχείων
Με την αφορμή αυτή, παρακάτω αναλύονται σημαντικές επιστημονικές μελέτες που
έχουν δημοσιευθεί και έχουν κύριο άξονα την λογιστική των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων,
σε Ελλάδα και εξωτερικό.
Οι Παυλάτος και Πάγγιος (2007), δημοσίευσαν την εμπειρική τους μελέτη από 85
ξενοδοχεία που δραστηριοποιούνται στον ελληνικό χώρο, αναλύοντας τα με τις μεθόδους της
αναλυτικής λογιστικής. Τα αποτελέσματα που εξήγαγε αυτή η έρευνα ήταν το υψηλό κόστος
έμμεσων δαπανών που αντανακλάται από το υψηλό σταθερό κόστος των ξενοδοχείων.
Επιπλέον, τα περισσότερα καταλύματα χρησιμοποιούν αποτελεσματικά ως μέθοδο
κοστολόγησης της ABC η οποία διαρθρώνεται με κριτήριο το κόστος και τον επιμερισμό του
κόστους στις κατηγορίες των πελατών.
Οι Karagiorgos, et al. (2010), με αφορμή τα διάφορα οικονομικά σκάνδαλα,
παρουσίασαν την σημασία του εσωτερικού ελέγχου στις ελληνικές ξενοδοχειακές μονάδες,
αναφέροντας την έλλειψη ερευνητικών στοιχείων στον κλάδο αυτό, που είναι ιδιαίτερα
σημαντικός για την χώρα μας. Από τα αποτελέσματα για τους δείκτες εσωτερικού ελέγχου,
ανάφεραν πως η επιτυχία των ελληνικών ξενοδοχειακών καταλυμάτων εξαρτάται άμεσα από
την σωστή και αποτελεσματική λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου. Η αναφορά γίνεται μόνο
σε ελληνικά ξενοδοχεία και μάλιστα μεγάλα αφού ο εσωτερικός έλεγχος έχει υψηλό κόστος,
το οποίο ώθησε τους μελετητές στις προτάσεις μελλοντικών ερευνών στο εσωτερικό και
εξωτερικό της χώρας.
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Στον διεθνή χώρο, πολλές μελέτες έχουν πραγματοποιηθεί με απώτερο σκοπό κυρίως
την εσωτερική διαχείριση και λογιστική απεικόνιση των καταλυμάτων. Στον Χονγκ Κονγκ
της Ιαπωνίας, ο Gibson (2003) ,μελέτησε κατά πόσο τα διοικητικά στελέχη και οι ελεγκτές
των ξενοδοχείων είναι σε θέση να γνωρίζουν τα χαρακτηριστικά του δημοσιονομικού
ελέγχου που τους ασκεί ο αρμόδιος ελεγκτής και δίνεται έμφαση στον διαχωρισμό ανάμεσα
σε διεθνή και τοπικά ξενοδοχεία. Πιο συγκεκριμένα, κατέληξε πως οι υποψήφιοι για τις
θέσεις απασχόλησης σε ένα τουριστικό κατάλυμα πρέπει να είναι περισσότερο ενήμεροι για
τα επιθυμητά χαρακτηριστικά που χρειάζεται μία ξενοδοχειακή μονάδα και πως τα
χαρακτηριστικά των ελεγκτών των ξενοδοχειακών μονάδων είναι παρόμοια με τους
συναδέλφους τους που ασκούν έλεγχο σε άλλες επιχειρήσεις.
Για το ευρύτερο θέμα της ξενοδοχειακής λογιστικής εκπαίδευσης μελέτησαν και οι
Xue et al. (2014), με αφορμή την αύξηση της ξενοδοχειακής βιομηχανίας από τους
Ολυμπιακούς Αγώνες το 2008, εξέτασαν την ξενοδοχειακή λογιστική και το management,
καταλήγοντας στις κατευθύνσεις της ξενοδοχειακής λογιστικής, και προτείνοντας την
εισαγωγή της συγκεκριμένης λογιστικής

στο ακαδημαϊκό πρόγραμμα μαθημάτων των

πανεπιστημίων που έχουν τμήματα τα οποία ασχολούνται με την διοίκηση των ξενοδοχείων.
Έτσι, αναφέρουν παραδείγματα δύο πανεπιστημίων που εφαρμόζουν ως μάθημα την
ξενοδοχειακή λογιστική και την μετέπειτα εφαρμογή των γνώσεων που αποκτούν οι φοιτητές
στην επαγγελματική τους πορεία σε αντίθεση με άλλα πανεπιστημιακά ιδρύματα που δεν την
χρησιμοποιούν.
Οι Urquidi & Ripoll(2013), με την μελέτη τους οδηγήθηκαν στα εξής δύο
συμπεράσματα: πρώτον, πως γίνεται μία αρμονική μίξη της εφαρμογής και πρακτικής της
στρατηγικής, της διοίκησης, του μεγέθους αλλά και του περιβάλλοντος της ξενοδοχειακής
λογιστικής για την ενίσχυση της παρουσίασης του ξενοδοχείου και δεύτερον, εξηγούν τις
ιδέες που αναπτύχθηκε η γενική και αναλυτική λογιστική που εφαρμόζεται στα ξενοδοχεία,
εμφανίζοντας τους περιορισμούς των παραδοσιακών συστημάτων και η ανάγκη
εκσυγχρονισμού τους.
Οι Harrisa & Brander Brown(1998),εξήγαγαν τα συμπεράσματα πως μετά από την
αρμονική συνεργασία των στελεχών μίας ξενοδοχειακής μονάδας, η διεξαγωγή της
ξενοδοχειακής λογιστικής εμφανίζεται περισσότερο βελτιωμένη.
Η

Downie(1997) καταλήγει σε παρόμοια συμπεράσματα με σημαντικότερο τη

βελτίωση των διοικητικών αποφάσεων ως απόρροια της προόδου της ξενοδοχειακής
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λογιστικής απεικόνισης. Επιπλέον, στην μελέτη της Lamminmaki (2008), αναλύονται τα
αποτελέσματα της έρευνας που είχαν ως στόχο την κατανόηση της σχέσης του λογιστικού
συστήματος των ξενοδοχείων, με την ποιότητα των ξενοδοχείων καθώς και την
αποδοτικότητα των διοικητικών αποφάσεων.
Οι Mia & Patiar (2001) με πεδίο έρευνας τα πολυτελή ξενοδοχεία στην Αυστραλία,
μελέτησαν την χρήση των λογιστικών μεθόδων από τα διοικητικά στελέχη. Τα αποτελέσματα
ήταν πως τα διοικητικά στελέχη για όλες τις αποφάσεις χρησιμοποιούν τα λογιστικά
συστήματα με τον ίδιο τρόπο και σε ίδιο χρόνο. Μία όμως πιο ενδελεχή μελέτη, δείχνει πως
υπάρχει διαχωρισμός μεταξύ των γενικών διευθυντών ενός πολυτελούς ξενοδοχείου και των
διευθυντών των τμημάτων. Οι πρώτοι δε, εμφανίζονται πιο ικανοποιημένοι από την άμεση
χρήση του λογιστικού συστήματος. Οι ερευνητές βέβαια δηλώνουν τα αποτελέσματα τους με
την επιφύλαξη της γενίκευσης διότι το δείγμα ήταν μικρό.
Οι Mongiello & Harris(2006), στηριζόμενοι στα ευρήματα από την προηγούμενη τους
δημοσίευση και λαμβάνοντας υπόψη τα διάφορα ερωτήματα που έθεσαν στα διοικητικά
στελέχη των ξενοδοχείων και την ανάλυση των υποθέσεων οργανωτικής διαχείρισης,
προσπάθησαν να αναδείξουν τις σχέσεις της διοίκησης των μεγάλων ξενοδοχείων με την
λογιστική που χρησιμοποιείται ως εργαλείο παρακολούθησης από τα στελέχη. Το
συμπέρασμα της εργασίας τους είναι ότι λόγω των

αλυσίδων που έχουν τα μεγάλα

ξενοδοχειακά καταλύματα, στις περισσότερες των περιπτώσεων, τα ξενοδοχεία εδρεύουν σε
διαφορετικές περιοχές με άμεση απόρροια την προσαρμογή των διοικητικών αρχών και
μεθόδων στην λογιστική συμπεριφορά που υιοθετεί κάθε χώρα. Έτσι, οι δείκτες απόδοσης
των λογιστικών μεθόδων συγκριτικά με την εναρμόνιση τους με τους διαχειριστικούς
ρυθμούς, ποικίλουν από κατάλυμα σε κατάλυμα που μπορεί να ανήκει στην ίδια αλυσίδα
λόγω του διαφορετικού περιβάλλοντος.
Οι Chan & Wonq(2007), με πεδίο εφαρμογής της Κίνα, μελέτησαν τον λογιστικό
κλάδο των ξενοδοχείων της χώρας. Σκοπός του άρθρου είναι η προώθηση των πληροφοριών
που εξάγονται από την λογιστική παρακολούθηση των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων.
Χρησιμοποίησαν την μέθοδο των ομαδικών συνεντεύξεων στο εργατικό δυναμικό των
καταλυμάτων για να συγκεντρώσουν και να αναλύσουν τα στοιχεία και να μπορέσουν να
αντιληφθούν την κατάσταση που επικρατεί. Τα αρχικά συμπεράσματα της έρευνας ήταν πως
οι οικονομικές δεν καλύπτουν τα ευρήματα που προκύπτουν από τις λογιστικές μεθόδους που
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χρησιμοποιούνται στα ξενοδοχεία της Κίνας, και μάλιστα μέχρι στιγμής εννέα μέθοδοι
λογιστικής παρακολούθησης εμφανίζονται ανεπαρκώς στις καταστάσεις.
Οι Dittman et al (2008), χρησιμοποίησαν την ήδη υπάρχουσα βιβλιογραφία της
διοικητικής λογιστικής που εφαρμόζεται στον τουριστικό τομέα και δη στον ξενοδοχειακό
κλάδο. Έχοντας υπόψη πως ο κλάδος αυτός αποτελεί ένα μεγάλο κομμάτι του παγκόσμιου
πλούτου, παρουσιάζουν την μικρή εικόνα των επιστημονικών ερευνών που έχουν
πραγματοποιηθεί και αφορούν την λογιστική άποψη της ξενοδοχειακής βιομηχανίας. Εν
κατακλείδι, προτείνουν διάφορες ερευνητικές προτάσεις που θα μπορούσαν να υπάρξουν
στον μέλλον στην τουριστική βιομηχανία.
Ο τουρισμός με επίκεντρο περισσότερα τα ξενοδοχεία, όπως φαίνεται, έχει κεντρίσει
το ενδιαφέρον πολλών μελετητών. Το ευρύ φάσμα της λογιστικής, σε συνδυασμό με τις
ανάγκες παρακολούθησης, έχουν ωθήσει στην μελέτη και καταγραφή των αποτελεσμάτων
των μελετών αυτών, με απώτερο σκοπό την βελτίωση της ξενοδοχειακής λογιστικής σε
συνδυασμό με την ορθή λήψη διοικητικών αποφάσεων.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3:ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Στο τρίτο κεφάλαιο της εργασίας, παραθέτεται το θεσμικό πλαίσιο του τουρισμού και της
λογιστικής, μέσα στο οποίο διέπει η ξενοδοχειακή λογιστική. Στο τουριστικό θεσμικό
πλαίσιο παρουσιάζονται οι διακρίσεις του τουρισμού και των τουριστικών επιχειρήσεων και
καταλυμάτων με βάση τα πιο συνηθισμένα κριτήρια που χρησιμοποιούνται. Στο υπόλοιπο
κεφάλαιο, παρουσιάζονται τα κύρια λογιστικά συστήματα που χρησιμοποιούνται αλλά και το
Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο που πάνω σε αυτό η ξενοδοχειακή λογιστική θέτει τα
θεμέλια της.

3.1. Θεσμικό Πλαίσιο Τουρισμού

Τουρισμός είναι το φαινόμενο κατά το οποίο ένας ή περισσότεροι άνθρωποι μετακινούνται
σε διάφορα μέρη, διαμένουν εκεί τουλάχιστον για μία νύχτα με κύριο στόχο τις ανάγκες
ψυχαγωγίας και ευχαρίστησης και όχι της μετανάστευσης. Το ταξίδι για την μεταφορά εκτός
του μόνιμου τόπου διαμονής , η διαμονή και ο βραχυχρόνιος χαρακτήρας της φύσης του
είναι τα κύρια γνωρίσματα του τουρισμού.
Οι Hunziker και Krapf (1941) του Πανεπιστημίου της Βέρνης υποστήριξαν την
άποψη πως ο τουρισμός πρέπει να οριστεί σαν το σύνολο των φαινομένων και σχέσεων που
προκύπτουν από την πραγματοποίηση ενός ταξιδιού σε έναν προορισμό και τη διαμονή σε
αυτόν μη μόνιμων κατοίκων του.
Το 1963 η Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για Διεθνή Ταξίδια και Τουρισμό, που
πραγματοποιήθηκε στη Ρώμη συμφώνησε ο όρος επισκέπτης να περιγράφει κάθε άτομο που
επισκέπτεται μία χώρα διαφορετική από εκείνη που διαμένει μόνιμα, για οποιοδήποτε λόγο
εκτός από εκείνο της άσκησης ενός επαγγέλματος για το οποίο να αμείβεται με χρηματικούς
πόρους της χώρας την οποία επισκέπτεται. Ο ορισμός αυτό καλύπτει δύο κατηγορίες
επισκεπτών:
 Τους τουρίστες: άτομα που επισκέπτονται μια χώρα και διαμένουν σε αυτήν
τουλάχιστον επί ένα 24ωρο, και των οποίων οι λόγοι επίσκεψης είναι τις περισσότερες φορές
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διακοπές, επαγγελματικοί, υγείας, σπουδές, συμμετοχή σε αποστολή ή σύσκεψη ή συνέδριο,
επίσκεψη φίλων ή συγγενών, θρησκευτικοί και άθληση.
 Τους εκδρομείς: άτομα που επισκέπτονται μια χώρα και διαμένουν σε αυτή λιγότερο
από ένα 24ωρο. Σε αυτούς περιλαμβάνονται οι επιβάτες κρουαζιερόπλοιων, οι επισκέπτες
που έρχονται και φεύγουν την ίδια μέρα χωρίς να διανυκτερεύσουν, καθώς επίσης και τα
πληρώματα πλοίων, αεροπλάνων κλπ
Η ελληνική νομοθεσία λόγω της έντονης ανάπτυξης της τουριστικής βιομηχανίας
στην χώρα μας, οδηγήθηκε στην θεσμοθέτηση του τουρισμού και των επαγγελμάτων που
στηρίζονται σε αυτό. Το 1993, με τον Νόμο 2160(ΦΕΚ 118 Α’), τέθηκαν οι αναγκαίοι όροι
και οι προδιαγραφές για την ξενοδοχειακή επιχειρηματικότητα.

3.1.1. Διακρίσεις Τουρισμού
Ο τουρισμός διακρίνεται ως εξής:
1. Εσωτερικός τουρισμός: πολλές προσπάθειες έχουν γίνει για να αποδοθεί σωστά η
έννοια του εσωτερικού τουρισμού ή όπως τον αναφέρουν κάποιες χώρες ως ντόπιος
τουρισμός. Η κοινή αποδεκτή έννοια δηλώνει πως ο εσωτερικός τουρισμός αφορά
τουρίστες που διανύουν μία απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων περίπου, για να
επισκεφτούν ένα μέρος για λόγους ψυχαγωγίας.
2. Εγχώριος τουρισμός: ο τουρισμός κατά τον οποίο οι κάτοικοι μία χώρας
επισκέπτονται διάφορα μέρη της χώρας τους πλην του τόπου διαμονής τους.
3. Εξερχόμενος τουρισμός: ο τουρισμός κατά τον οποίο ο τουρίστας φεύγει από την
χώρα διαμονής του και επισκέπτεται μία άλλη.
4. Εισερχόμενος τουρισμός: ο τουρισμός κατά τον οποίο αλλοδαποί έρχονται σε μία
χώρα
5. Διεθνής τουρισμός: ο τουρισμός κατά τον οποίο οι κάτοικοι μίας χώρας ταξιδεύουν σε
μία άλλη και το αντίστροφο
6. Εθνικός τουρισμός: το σύνολο του εγχώριου και του εξερχόμενου τουρισμού
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3.1.2. Τουριστικές Επιχειρήσεις

Οι τουριστικές επιχειρήσεις είναι παραγωγικές μονάδες με νομική ή χωρίς νομική
προσωπικότητα, στις οποίες ένα ή περισσότερα άτομα παίρνουν αποφάσεις σχετικά με την
παραγωγή τουριστικών αγαθών και υπηρεσιών. Με τις αποφάσεις αυτές των τουριστικών
επιχειρήσεων προσδιορίζονται τι τουριστικά αγαθά και υπηρεσίες θα παραχθούν εκ μέρους
τους, σε τι ποσότητες, ποιότητες και ποικιλίες, με ποια παραγωγική διαδικασία, σε τι τιμή θα
πουληθούν, σε ποιο μέρος θα εγκατασταθεί η τουριστική επιχείρηση και διάφορα άλλα
μικρότερης σημασίας προβλήματα τουριστικής επιχείρησης.1
Οι τουριστικές επιχειρήσεις μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε κερδοσκοπικές και μη
κερδοσκοπικές. Οι κερδοσκοπικές έχουν κύριο στόχο την μεγιστοποίηση των κερδών μέσω
της παραγωγικής τους δυνατότητας. Εν αντιθέσει με τις κερδοσκοπικές, οι μη κερδοσκοπικές
έχουν σκοπό ναι μεν την κάλυψη των τουριστικών αναγκών μέσω της παραγωγής τους και
την δημιουργία κερδών αλλά για να καλύπτουν τις λειτουργικές τους δαπάνες.
Άλλος ένας διαχωρισμός που γίνεται αφορά των φορέα των τουριστικών
επιχειρήσεων. Όταν ο φορέας είναι το κράτος ή η τοπική αυτοδιοίκηση, τότε ονομάζονται
δημόσιες τουριστικές επιχειρήσεις

και έχουν ως πρωταρχικό στόχο την κάλυψη των

τουριστικών αναγκών και όχι το κέρδος γι’ αυτό είναι και μη κερδοσκοπικές. Όταν ιδιώτηςιδιώτες ή εταιρείες ιδιωτικού δικαίου αποτελούν τον φορέα, η επιχείρηση ονομάζεται
ιδιωτική τουριστική και στην περίπτωση αυτή πρωτεύων σκοπός αποτελεί η μεγιστοποίηση
των κερδών. Στην περίπτωση που υπάρχει συνδυασμός ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου, τότε
ονομάζονται μικτές επιχειρήσεις και ο χαρακτήρας τους είναι ο συνδυασμός των δύο
παραπάνω τουριστικών επιχειρήσεων.
Οι τουριστικές επιχειρήσεις όπως όλες οι επιχειρήσεις μπορούν να έχουν την μορφή
της ατομικής επιχείρησης ή της εταιρίας. Όταν ιδρύεται η ατομική τουριστική επιχείρηση,
μια πιο εύκολη μορφή από την σκοπιά της λογιστικής παρακολούθησης, ο ιδιοκτήτης και
υπεύθυνος της μπορεί να δρα και να παίρνει πρωτοβουλίες από

1.Ηγουμενάκης, (2007)
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μόνος του χωρίς την συναίνεση άλλων ατόμων. Στις εταιρικές μορφές, Ο.Ε., Ε.Ε,. Ι.Κ.Ε.
,Ε.Π.Ε. και Α.Ε. με πιο απαιτητική λογιστική παρακολούθηση, η λήψη αποφάσεων είναι πιο
σύνθετη μιας και υπάρχουν και άλλοι εταίροι οπότε θα πρέπει να έρθουν σε ομοφωνία ή
πλειοψηφική ομοφωνία. Δεν πρέπει να παραληφθεί πως υπάρχουν εταιρίες με μονοπρόσωπη
μορφή όπως οι μονοπρόσωπες Ι.Κ.Ε. και οι μονοπρόσωπες Ε.Π.Ε., στις οποίες ο διαχειριστής
τους είναι και ο μοναδικός εταίρος, και οι αφανείς επιχειρήσεις που στερούνται νομικής
μορφής.
Άλλη μία κατηγοριοποίηση που μπορεί να γίνει στις τουριστικές επιχειρήσεις (πέραν
από το διαχωρισμό τους σε παραγωγής αγαθών και παραγωγής υπηρεσιών) είναι με βάση το
κριτήριο των τουριστικών επιθυμιών που καλύπτουν.
Τουριστικής μεταφοράς: στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι επιχειρήσεις που
καλύπτουν τις ανάγκες των τουριστών για να μεταβιβαστούν από την χώρα που
διαμένουν στον τουριστικό τους προορισμό αλλά και τις ανάγκες για μεταφορά εντός
του τουριστικού θέρετρου.
Τουριστικής στέγασης: οι επιχειρήσεις θέλουν να καλύψουν την ανάγκη των
τουριστών για στέγαση κατά την μεταφορά τους, αλλά και κατά την παραμονή τους
στο τουριστικό μέρος.
Τουριστικής εστίασης: στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι επιχειρήσεις που καλύπτουν
τις ανάγκες διατροφής των τουριστών κατά την μετακίνηση αλλά και την διαμονή
τους.
Τουριστικής ψυχαγωγίας: εδώ ανήκουν οι επιχειρήσεις, οι οποίες καλύπτουν τις
επιθυμίες των επισκεπτών για ψυχαγωγία και κατά την διάρκεια των τουριστικών του
διακοπών.
Τουριστικής διασκέδασης: οι επιχειρήσεις θέλουν να καλύψουν την ανάγκη των
τουριστών για διασκέδαση κατά την διάρκεια των διακοπών.
Τουριστικών προμηθειών: στην κατηγορία αυτή εμπίπτουν οι επιχειρήσεις που
προμηθεύουν στους τουρίστες είτε με αγαθά πρώτης ανάγκης είτε με αγαθά
πολυτελείας κατά τη διάρκεια της μεταφοράς και της διαμονής τους.
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3.1.3.Τουριστικό Κύκλωμα

Οι σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ των τουριστών και των τουριστικών επιχειρήσεων
δημιουργούν το τουριστικό κύκλωμα. Πιο συγκεκριμένα είναι ανταλλαγή των προϊόντων και
υπηρεσιών των τουριστικών επιχειρήσεων με τα χρήματα που πληρώνουν οι τουρίστες. Οι
σχέσεις που δημιουργούνται είναι ανάλογες με τον αριθμό και την ποιότητα τους, αλλά
γίνονται με τρόπο συνεχή και με μεταβαλλόμενο ύψος συναλλαγών αφού εξαρτάται από την
τουριστική παραγωγικότητα.

3.1.4 Τουριστικά καταλύματα

3.1.4.1. Διαχωρισμός Βάσει Νόμου

Για την σύσταση μιας ξενοδοχειακής επιχείρησης, οι συμβαλλόμενοι ή ο μοναδικός ιδρυτής
επιλέγει να εντάξει την οικονομική του μονάδα σε μία από τις κατηγορίες που ορίζει ο νόμος2
των τουριστικών επιχειρήσεων:
1. Τουριστικά καταλύματα.
Τουριστικά καταλύματα είναι οι τουριστικές επιχειρήσεις που υποδέχονται τουρίστες
και παρέχουν σε αυτούς διαμονή και άλλες συναφείς προς τη διαμονή υπηρεσίες, όπως
εστίαση, ψυχαγωγία, αναψυχή, άθληση και διακρίνονται3 σύμφωνα τεχνικές προδιαγραφές
τουριστικών εγκαταστάσεων ως εξής:
Α. "Κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα":
α. Ξενοδοχεία κλασικού τύπου.

2. Άρθρο 2, τροποποιημένο με το άρθρο 35 του Ν.3498/06 (ΦΕΚ 230 Α’) και με την παράγραφο 1 α του άρθρου 21 του
Ν.2741/99, ΦΕΚ 199 Α’ και σύμφωνα με την αντικατάσταση της παραγράφου 2 από την παράγραφο 1 του άρθρου 27 του
Ν.2636/98, ΦΕΚ 198 Α’
3. απόφαση 530992/87 του Γενικού Γραμματέα του Ε.Ο.Τ. (ΦΕΚ 557 Β'
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β. Ξενοδοχεία τύπου ΜΟΤΕΛ.
γ. Ξενοδοχεία τύπου επιπλωμένων διαμερισμάτων.
δ. Ξενοδοχεία κλασικού τύπου και επιπλωμένων διαμερισμάτων
ε. Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις με ή χωρίς οικίσκους (καμπινγκ)

Β. "Μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα".
α. Τουριστικές επιπλωμένες επαύλεις ή κατοικίες.
β. Ενοικιαζόμενα δωμάτια σε συγκρότημα μέχρι 10 δωματίων.
γ. Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα διαμερίσματα

2. Ξενώνες Νεότητας

α. Ξενώνες Νεότητας είναι καταλύματα που εξυπηρετούν πρόσωπα νεαρής ηλικίας, ημεδαπά
ή αλλοδαπά, εφοδιασμένα με ειδική κάρτα ομοσπονδιών, σωματείων ή ιδρυμάτων και
υπάγονται στην εποπτεία του ΕΟΤ.
β. Οι επιχειρήσεις των Ξενώνων Νεότητας ανήκουν σε νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα.
γ. Ξενώνες Νεότητας που λειτουργούν ως φυσικά ή νομικά πρόσωπα με εμπορικό και
κερδοσκοπικό χαρακτήρα, υπό την προϋπόθεση ότι οι κτιριακές εγκαταστάσεις τους
ανταποκρίνονται στα ελάχιστα κριτήρια ένταξής τους στην κατηγορία των καταλυμάτων των
Ξενώνων Νεότητας. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα ΕΟΤ καθορίζονται τα ελάχιστα
κριτήρια ένταξης των υφισταμένων Ξενώνων Νεότητας, με τα οποία πρέπει να διασφαλίζεται
ιδίως υψηλός βαθμός όρων υγιεινής, λειτουργικότητα των ξενώνων και παροχή βασικών
υπηρεσιών, η διαδικασία, τα δικαιολογητικά και κάθε λεπτομέρεια για τη χορήγηση του
σήματος.
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Τα κέντρα διακοπών και παραθερισμού αλλοδαπών (Κ.Δ.Π.Α.)4,λαμβάνουν το ειδικό
σήμα του Ε.Ο.Τ. για τη λειτουργική μορφή με την οποία ανεγέρθησαν ή για την πιο συγγενή
λειτουργική μορφή και κατατάσσονται σε αντίστοιχη με τις προδιαγραφές τους ή στην
κατώτερη τάξη των καταλυμάτων της μορφής αυτής.
Η λειτουργία τουριστικών καταλυμάτων των λειτουργικών μορφών ως Κ.Δ.Π.Α.,
επιτρέπεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ε.Ο.Τ.

3.1.4.2. Διαχωρισμός Με Βάσει Άλλων Κριτήριων

Σύμφωνα με την μελέτη της Λεκαράκου-Νιζάμη(2001), τα ξενοδοχεία μπορούν να
διαχωριστούν σε πολλές κατηγορίες ανάλογα με το κριτήριο που θα χρησιμοποιηθεί.
Αναλυτικότερα:


Με κριτήριο την κατηγορία:
Υπερπολυτελείας
Πολυτελείας
Α’ κατηγορίας
Β’ κατηγορίας
Γ’ κατηγορίας
Δ’ κατηγορίας
Ε’ κατηγορίας



Με κριτήριο τις παροχές που διαθέτουν:
Απλά-μόνο ύπνο
Σύνθετα-ύπνο με φαγητό
Πολυσύνθετα-ύπνο, φαγητό και άλλες δραστηριότητες



Με κριτήριο την περιοχή εγκατάστασης:
αστική εγκατάσταση
ορεινή εγκατάσταση

4. Τα οποία κατά την έναρξη ισχύος του Ν. 2160/1993 υφίσταντο και λειτουργούσαν νόμιμα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
Ν. 3185/1955
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παραθαλάσσια εγκατάσταση
κοντά σε ιαματικές πηγές
κοντά σε συγκοινωνιακά κέντρα


Με κριτήριο την διάρκεια λειτουργίας τους:
συνεχούς λειτουργίας
εποχιακής λειτουργίας



Με κριτήριο την διοικητική τους μορφή:
αυτοτελές
αλυσίδα ξενοδοχείο



Με κριτήριο την οικονομική τους μορφή:
Ατομική επιχείρηση
Εταιρική επιχείρηση



Με κριτήριο την νομική τους μορφής:
Ομόρρυθμες
Ετερόρρυθμες
Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρίες
Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης
Ανώνυμες Εταιρείες
Αφανείς κτλ



Με κριτήριο το μέγεθός τους:
Μικρά, με λιγότερα από 100 δωμάτια
Μεσαία, από 100 έως 300 δωμάτια
Μεγάλα, πάνω από 300 δωμάτια



Με κριτήριο την διαμονή των πελατών:
Μόνιμοι πελάτες
Προσωρινοί πελάτες



Με κριτήριο την κτιριακή τους συγκρότηση:
Πολυώροφο κτίριο
Bungalows
Συνδυασμό των δύο παραπάνω



Με κριτήριο την διεθνή ταξινόμηση στην οποία ανήκουν:
1*
2*
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3*
4*
5*
Πολυτελείας


Με κριτήριο το σχέδιο λειτουργίας 5τους και η συμφωνία με τον πελάτη
Ευρωπαϊκό σχέδιο
Αμερικάνικο σχέδιο
Τροποποιημένο Αμερικάνικο σχέδιο
Half board
Ηπειρωτικό σχέδιο
Πρέπει να σημειωθεί, πως η κατηγορία που θα επιλεχθεί σε συνδυασμό με τα

πλεονεκτήματα ή μειονεκτήματα κάθε εταιρικού τύπου, επηρεάζει την επιλογή ή υποχρέωση
του ιδιοκτήτη να τηρήσει απλογραφικά ή διπλογραφικά λογιστικά βιβλία.6

3.2. Θεσμικό Πλαίσιο Λογιστικής

Η λογιστική, ως κύριος τομέας των οικονομικών επιστημών, μπορεί να θεωρηθεί ως το
σύστημα μέσα από το οποίο γίνεται η αποτύπωση των υλικών, άυλων αγαθών σε χρηματικές
μονάδες μετά την συγκέντρωση ποσοτικών πληροφοριών και στοιχείων με τρόπο συνεχές
και συστηματικό. Κύριος στόχος της καταγραφής αυτής

είναι να γίνεται εφικτός ο

οικονομικός έλεγχοι, οι οικονομικές μελλοντικές προβλέψεις τόσο των δημόσιων όσο και
των ιδιωτικών

επιχειρήσεων για την λήψη αποφάσεων και η υποβολή φορολογικών

στοιχείων.

5. σχέδια λειτουργίας ξενοδοχείων: α) Το Ευρωπαϊκό σχέδιο(European plan) στο οποίο η τιμή περιλαμβάνει μόνο το
δωμάτιο β) Αμερικανικό σχέδιο (American plan ή full board) στο οποίο η τιμή περιλαμβάνει το δωμάτιο, και τα τρία κύρια
γεύματα γ) Τροποποιημένο Αμερικάνικο σχέδιο(Modified American plan) στο οποίο η τιμή περιλαμβάνει το δωμάτιο ,
πρωινό και βραδινό, δ) το Half Board στο οποίο η τιμή περιλαμβάνει το δωμάτιο, πρωινό και ένα από τα δύο γεύματα που
θα επιλέξει ο πελάτης, ε) το Ηπειρωτικό σχέδιο (Continental plan) στο οποίο η τιμή περιλαμβάνει διαμονή και πρωινό
6.Νεγκάκης (2012), σελ 56
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3.2.1.Λογιστικά Συστήματα

Δύο καθεστώτα έχουν δημιουργηθεί με την πάροδο του χρόνου. Το πρώτο είναι το
αγγλοσαξονικό και το δεύτερο το ευρωπαϊκό. Η χώρα μας ακολούθησε το δεύτερο καθεστώς
αφού το 1950 δημιούργησε τον Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων.
Διαφορετικά, το αγγλοσαξονικό ονομάζεται αμερικάνικο ή συγκεντρωτικό που είναι
απόγονος του κλασικού ή ευρωπαϊκού συστήματος. Στο συγκεντρωτικό έχουμε την ύπαρξη
πολλών ημερολογίων που μετά από ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα μεταφέρουν τα
λογιστικά γεγονότα με τρόπο συνοπτικό στο συγκεντρωτικό ημερολόγιο. Έτσι όταν πρέπει να
γίνει ο εντοπισμός ενός γεγονότος μπορεί να γίνει πιο εύκολα αν αναζητηθεί με βάση την
φύση του. Στον πρόγονο του, στο κλασικό σύστημα, δεν υπάρχουν πολλά ημερολόγια. Βάση
του συστήματος αυτού είναι ένα γενικό ημερολόγιο και η καταχώρηση των λογιστικών
πράξεων γίνεται με ημερολογιακή σειρά. Στο σύστημα αυτό βέβαια, μπορεί να διατηρεί και
άλλα βοηθητικά βιβλία και να μεταφέρονται με μία εγγραφή στο ημερολόγιο.
Το κλασικό ή ιταλικό σύστημα, θεωρείται το πρώτο λογιστικό σύστημα και η
κατανόηση του αποτελεί θεμελιώδης λίθος για να γίνει αργότερα αντιληπτό το λογιστικό
έργο. Παρακάτω παραθέτονται τα λογιστικά βιβλία με χρονολογική σειρά ενημέρωσης που
έχει το ιταλικό σύστημα:
I.
II.

Τα βιβλία απογραφών και ισολογισμών
Το ενιαίο ημερολόγιο

III.

Το γενικό καθολικό

IV.

Τα αναλυτικά καθολικά

V.
VI.

Τα ισοζύγια
Επιπρόσθετα βιβλία

Η διαδικασία ολοκλήρωσης της λογιστικής περιόδου είναι η εξής:
Αφού ολοκληρωθεί η απογραφή και συνταχθεί ο Ισολογισμός, θα πρέπει να
καταγραφεί στο βιβλίο απογραφών και ισολογισμού και ο δεύτερος θα πρέπει να καταγραφεί
και στο ημερολόγιο. Με την σειρά του το ημερολόγιο θα πρέπει να ενημερώσει το γενικό
καθολικό. Τα δικαιολογητικά στα οποία στηρίζονται τα λογιστικά γεγονότα καταχωρούνται
τόσο στο ημερολόγιο αλλά και στα αναλυτικά καθολικά. Δεν πρέπει να παραληφθεί, πως
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γίνεται η σύνταξη των μηνιαίων προσωρινών ισοζυγίων και οι καταστάσεις συμφωνίας. Στο
τέλος, αφού γίνουν οι εγγραφές προσαρμογής των λογαριασμών και καταρτιστεί η απογραφή
,καταχωρούνται οι εγγραφές εκμεταλλεύσεως και οι εγγραφές των αποτελεσμάτων χρήσης με
μεταφορά του αποτελέσματος στο λογαριασμό Κεφάλαιο για τις ατομικές επιχειρήσεις και
στον λογαριασμό Κέρδη ή Ζημίες Χρήσης στις εταιρείες. Οι λογαριασμοί του καθολικού και
των αναλυτικών καθολικών χρεοπιστώνονται αντίθετα με την καταχώρηση της απογραφής
και του ισολογισμού. Λόγω της μεγάλης διάρκειας που μπορεί να διαρκέσει η ολοκλήρωση
των εγγραφών τέλους χρήσης (έως και τέσσερις μήνες), χρησιμοποιείται το ημερολόγιο
εγγραφών του ισολογισμού. Με την ολοκλήρωση αυτών των διαδικασιών, θα μπορεί να γίνει
και η σύνταξη του οριστικού ισοζυγίου.
Βάση του συγκεντρωτικού συστήματος είναι ο διαχωρισμός του ενιαίου ημερολογίου
σε υποκατηγορίες ώστε να μπορεί επιτευχθεί η ενημέρωση του ημερολογίου από πολλούς
χρήστες. Κριτήριο του διαχωρισμού σε μικρότερα ημερολόγια από την διάκριση σε
ουσιώδεις( δηλαδή με μεγάλη λογιστική συχνότητα7 και μεγάλο λογιστικό σθένος8) και μη
ουσιώδεις
Το αμερικάνικο σύστημα έχει αρκετές διαφοροποιήσεις:
 Γερμανική με δύο ημερολόγια αναλυτικής μορφής, του ταμείου και των
συμψηφιστικών γεγονότων ή με τέσσερα ημερολόγια τα προηγούμενα δύο και των
αγορών και των πωλήσεων
 Αγγλική με το γενικό καθολικό που ενημερώνεται από τα επιμέρους ημερολόγια
 Γαλλική όπου οι ανάγκες τις επιχείρησης είναι αυτές που καθορίζουν των αριθμό των
ημερολογίων
 Αμερικάνική με την ύπαρξη ενός βιβλίου που αντιπροσωπεύει το συγκεντρωτικό
ημερολόγιο αλλά και το γενικό καθολικό

7. Λογιστική συχνότητα είναι ο αριθμός των κινήσεων του στην μονάδα του χρόνου
8.Λογιστικό σθένος είναι ο αριθμός των λογαριασμών με τους οποίους ένας συγκεκριμένος λογαριασμός μπορεί να
αντιμεταβάλλεται.

18

Σύμφωνα με τον C.E. Mozzo(1989) τα πλεονεκτήματα του συγκεντρωτικού
συστήματος είναι:
 Οικονομία χρόνου και χώρου
 Ελάττωση πιθανότητας λογιστικών σφαλμάτων
 Διευκόλυνση του ελέγχου, αφού αυτός γίνεται άμεσα κατά τη μεταφορά των ποσών
από σελίδα σε σελίδα, επειδή τα ποσά αυτά αποτελούν το ισοζύγιο
 Ημερολόγιο και καθολικό παρακολουθούνται άμεσα
Ενώ τα μειονεκτήματα είναι:
 Αν το πλήθος των λογαριασμών είναι μεγάλο, απαιτεί μεγάλη οριζόντια επέκταση.
Δεν είναι δυνατή η δημιουργία περισσότερων από 15-20 πρωτοβαθμίων λογαριασμών
για να λειτουργήσει το σύστημα
 Προκαλεί δαπάνη έντυπο υλικού, γιατί μεγάλα τμήματα κάθε σελίδας θα μένουν κενά.
 Απαιτεί κατά σελίδα αθροίσεις και μεταφορές
 Υπάρχουν πιθανότητες να γραφεί ποσό σε στήλη άλλου λογαριασμού, επειδή οι
στήλες είναι κοντά η μία στην άλλη και για το λόγο αυτό χρειάζεται ιδιαίτερη
προσοχή.

3.2.2Αρχές και Παραδοχές της Σύγχρονης Λογιστικής

Η λογιστική, ως μία εφαρμοσμένη επιστήμη, δρώντας μέσα στην κοινωνία, οφείλει να
υπακούει και να περιορίζεται σε συγκεκριμένους κανόνες που εφαρμόζει αυτή και
ονομάζονται θεμελιώδεις λογιστικές παραδοχές. Πέραν όμως από τις λογιστικές παραδοχές,
υπάρχουν και οι βασικές λογιστικές αρχές που σύμφωνα με αυτές συντάσσονται οι
οικονομικές καταστάσεις για να μπορούν να εξυπηρετήσουν την πληροφόρηση των
επενδυτών και των πιστωτών.
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3.3.Ε.Γ.Λ.Σ. 9

Κύριο εργαλείο της λογιστικής ,όσο αναφορά τα ελληνικά δεδομένα, είναι το Ελληνικό
Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (Greek General Chart of Accounts). Στο σχέδιο αυτό στηρίζονται
και οι ξενοδοχειακές μονάδες. Το άρθρο 48 του Νόμου 1041/80 ορίζει τα εξής:
Το Γενικό Λογιστικό Σχέδιο αποτελεί σύστημα κανόνων ταξινομήσεως των
λογιστικών μεγεθών, μέσα από το οποίο γίνεται η τυποποίηση των λογαριασμών και ο
σχεδιασμός της γενικής και αναλυτικής λογιστικής ,που αποσκοπούν στην ορθή τήρηση και
λειτουργία των επιχειρήσεων της Ελλάδος. Η διαδικασία ακολουθείται μέσω των λογιστικών
αρχών, των μεθόδων αποτίμησης των περιουσιακών στοιχείων, της δημιουργίας και
δημοσίευσης των οικονομικών καταστάσεων.

Κύριος στόχος του Γενικού Λογιστικού

Σχεδίου είναι η ορθή παρουσίαση της περιουσιακής κατάστασης των επιχειρήσεων, η
εκτίμηση της ικανότητας δανεισμού, ο σωστός λογιστικός τρόπος συναλλαγών και η σωστή
απεικόνιση της λογιστικής εικόνας στις οικονομικές καταστάσεις σε συνδυασμό με την
κατανόηση και αξιοποίηση τους από άλλες επιχειρήσεις αλλά και από την διερεύνηση
φορολογικών ελέγχων.
Το σχέδιο αυτό έχει ορισθεί από το 1123/15.12.1980(πλέον έχει κωδικοποιηθεί με τα
προεδρικά διατάγματα 592/1984 και 186/1986 και τον νόμο 3487/2006). Το σχέδιο
αποτελείται από δέκα ομάδες αριθμημένες από το 1 έως το 9 και υπάρχει και η τελευταία
ομάδα που φέρει τον αριθμό 0. Κριτήριο διαχωρισμού των λογαριασμών σε ομάδες είναι η
χρησιμότητα τους στην Γενική Λογιστική και στην Αναλυτική Λογιστική. Πιο αναλυτικά,
από την ομάδα 1 έως 8 και η 0 χρησιμοποιούνται για την φιλοξενία των λογαριασμών της
Γενικής και συγκεκριμένα οι ομάδες :1η Πάγιο Ενεργητικό, 2η Αποθέματα, 3η Απαιτήσεις
και Διαθέσιμα, 4η Καθαρή Θέση, Προβλέψεις, Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις, 5η
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις, 6η Οργανικά έξοδα κατ’ είδος λογισμένα, 7η Οργανικά
έσοδα κατ’ είδος λογισμένα, 8η Λογαριασμοί Αποτελεσμάτων, ενώ η 9η λογαριασμοί

9. Γκίνογλου, Ταχυνάκης , Μωυσή ( 2005)
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Αναλυτικής Λογιστικής που χρησιμεύει στην Λογιστική Κόστους και η 10η ομάδα που
φιλοξενεί τους Λογαριασμούς Τάξεως.
Το σχέδιο αυτό ακολουθείται από τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις αφού βέβαια έχουν
γίνει οι κατάλληλες προσαρμογές στους λογαριασμούς, ώστε να εξυπηρετούνται οι ανάγκες
της εκάστοτε επιχείρησης.

3.4.Διαδικασίες Σύστασης Μιας Ξενοδοχειακής Μονάδας

3.4.1.Προδιαγραφές Λειτουργίας-Σήμα Λειτουργίας

Αφού έχει αποφασιστεί το είδος του καταλύματος που θα δημιουργηθεί αλλά και η έδρα του,
οι συμβαλλόμενοι ή ο μοναδικός ιδρυτής υποχρεούται να ακολουθήσει συγκεκριμένες
διαδικασίες

έναρξης μιας ξενοδοχειακής μονάδας ή γενικότερα ενός τουριστικού

καταλύματος10
1. Για την ανέγερση, μετατροπή ή επέκταση ξενοδοχείου, τουριστικού καταλύματος ή άλλης
τουριστικής επιχείρησης, απαιτείται προ της υποβολής της μελέτης στην πολεοδομική
υπηρεσία, προηγούμενη έγκριση από τον Ε.Ο.Τ. της αρχιτεκτονικής μελέτης του κτιρίου της
τουριστικής εγκατάστασης μόνο ως προς το σύμφωνο αυτής με τις εκάστοτε ισχύουσες
προδιαγραφές του Ε.Ο.Τ. Οι διαδικασίες ελέγχου, περατώνονται εντός τριών (3) μηνών από
της υποβολής της αιτήσεως και του πλήρους φακέλους δικαιολογητικών, η δε τυχόν
απορριπτική απόφαση πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένη και οι παρατηρήσεις να τίθενται
και επί των υποβαλλόμενων σχεδίων. Σε περίπτωση παρελεύσεως άπρακτου του χρόνου των
τριών (3) μηνών, ο πλήρης φάκελος παραπέμπεται σε τριμελή επιτροπή αποτελούμενη από το
Γενικό Γραμματέα του Ε.Ο.Τ., το Διευθυντή Εφαρμογής Προγραμμάτων και το Διευθυντή
Εγκαταστάσεων του Ε.Ο.Τ., η οποία αποφασίζει εντός 15 ημερών για τη χορήγηση της
έγκρισης.
Η διαδικασία ελέγχου, τα σχετικά δικαιολογητικά και κάθε άλλη αναγκαία
λεπτομέρεια , καθορίζονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Ε.Ο.Τ.

10: Στο άρθρο 3 του νόμου (προσαρμοσμένο με βάση την παράγραφο 9 του άρθρου 24 του Ν.2919/01, ΦΕΚ 128 Α’)
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2. Προ της ενάρξεως λειτουργίας των τουριστικών επιχειρήσεων, υποβάλλεται στον Ε.Ο.Τ.
δήλωση επέχουσα θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του Ν.1599/86 (ΦΕΚ 75 Α') με
όλες τις σχετικές συνέπειες, η οποία αφορά ιδίως την τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών
για τουριστικές επιχειρήσεις και πάντως τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) της
δηλούμενης επιχείρησης.
Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Ε.Ο.Τ. ορίζονται οι διαδικασίες και το
περιεχόμενο δήλωσης των τουριστικών επιχειρήσεων για λόγους διοικητικής ή στατιστικής
ενημέρωσης.
3. Ο Ε.Ο.Τ. τηρεί μητρώο των τουριστικών επιχειρήσεων, με αύξοντα αριθμό τον οποίο
αναγράφει σε ειδικό σήμα λειτουργίας που χορηγεί σε όλες τις ανωτέρω επιχειρήσεις. Στο
ίδιο σήμα αναγράφεται επίσης και ο Α.Φ.Μ. της επιχείρησης.
Το ειδικό σήμα λειτουργίας αντικαθιστά την άδεια λειτουργίας επιχειρήσεως που
χορηγεί ο Ε.Ο.Τ.
Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Ε.Ο.Τ. καθορίζονται οι διαδικασίες
έκδοσης και χορήγησης του σήματος, καθώς και κάθε σχετική λεπτομέρεια για την εφαρμογή
της διατάξεως αυτής. 'Όπου κατά τις κείμενες διατάξεις προβλέπεται η προσωρινή ή οριστική
αφαίρεση της άδειας λειτουργίας τουριστικής επιχείρησης νοείται εφεξής και η προσωρινή ή
οριστική αφαίρεση του ειδικού σήματος.
4. 'Όλες οι τουριστικές επιχειρήσεις που λειτουργούν υποχρεούνται εντός εννέα (9) μηνών
να παραλάβουν από τον Ε.Ο.Τ. το ανωτέρω ειδικό σήμα λειτουργίας. Από την παρέλευση της
προθεσμίας των εννέα μηνών παύει η ισχύς των χορηγηθεισών αδειών λειτουργίας
τουριστικών επιχειρήσεων.
5. Για τη χορήγηση του ανωτέρω σήματος απαιτούνται:
α) Παράβολα υπέρ του Ε.Ο.Τ. και υπέρ του Ταμείου Επικουρικής Ασφαλίσεως και Προνοίας
Προσωπικού Ελληνικής Ραδιοφωνίας-Τηλεόρασης και Τουρισμού (Τ.Ε.Α.Π.Π.Ε.Ρ.Τ.Τ.) για
τον κλάδο συντάξεως.
β) Βεβαίωση του Ε.Ο.Τ. και της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. του αιτούντος ότι δεν υφίσταται οφειλή
από τα σε βάρος του αιτούντος βεβαιωθέντα οριστικά ποσά υπέρ του Ε.Ο.Τ. από επιβολή
προστίμων καθώς και από ληξιπρόθεσμες οικονομικές υποχρεώσεις προς τον Ε.Ο.Τ.
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γ) Βεβαίωση του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου της Ελλάδος περί ενημερότητας των προς
αυτό υποχρεώσεων από μηνιαίες εισφορές εφόσον πρόκειται για τις τουριστικές επιχειρήσεις.
δ) Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας.
ε) Πιστοποιητικό πυρασφάλειας της αρμόδιας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του καταλύματος.
Επιπλέον των ανωτέρω απαιτούνται και οι, κατά τις κείμενες διατάξεις, όροι και
προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας των τουριστικών επιχειρήσεων.
Από την έναρξη της χορήγησης του ειδικού σήματος λειτουργίας παύει η χορήγηση
αδειών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων, καθώς και η χορήγηση αδειών κτιρίου για τα
τουριστικά καταλύματα.
Τέλος, τα τουριστικά καταλύματα ξενοδοχειακής μορφής υποχρεούνται να
γνωστοποιούν τις τιμές στο Ξ.Ε.Ε., το οποίο τις θεωρεί και επιμελείται των
διαδικασιών εκτύπωσης, αποστολής και θεώρησης των υπεύθυνων δηλώσεων, των
τιμοκαταλόγων και των πινακίδων τιμών11.

3.4.2.Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.)

Προπομπός του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού(1929) είναι η Υπηρεσία Ξένων και
Εκθέσεων, που δημιουργήθηκε το 1922. Βέβαια μετά την ίδρυση του αντικαταστάθηκε
αρκετές φόρες μέχρι την επανίδρυση του το 1951, με την υπόσταση του νομικού προσώπου
δημοσίου δικαίου.
Ειδικότερα, στην 1η παράγραφο του Κεφαλαίο Α του Α.Ν.1565/1950, ορίζεται ότι Ο
Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.), είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου Δικαίου με
έδρα την Αθήνα, και τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Τουρισμού. Κύριος σκοπός του
Ε.Ο.Τ. είναι η οργάνωση, ανάπτυξη και προώθηση

11. παράγραφο 2 του άρθρου 45 του Ν. 3498/06, ΦΕΚ 230 Α’
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του τουρισμού στην Ελλάδα με την αξιοποίηση όλων των υφιστάμενων δυνατοτήτων της
χώρας.12 Ο οργανισμός για την επίτευξη αυτή του σκοπού του υποβάλλει προτάσεις για την
προώθηση του τουρισμού, υλοποιεί τα προγράμματα του τουρισμού, μέσω της συνεργασίας
με άλλους φορείς, που προτείνει η κυβέρνηση. Επιπλέον, αρμοδιότητα του είναι η
αξιοποίηση για τουριστικούς λόγους των ιαματικών πηγών και των λουτροπόλεων, αλλά και
κάθε είδους τουριστική εγκατάσταση μέσω των έργων υποδομής που μελετά και εποπτεύει
αλλά και η τουριστική προβολή της χώρας εντός και εκτός συνόρων. Οι δημόσιες και
δημοτικές επιχειρήσεις ενισχύονται από τον οργανισμό αφού τον βοηθούν στην επίτευξη του
σκοπού του.
Ο πρόεδρος του Δ.Σ. οργανισμού διορίζεται σύμφωνα από απόφαση του υπουργού
Τουρισμού καθώς και τα υπόλοιπα έντεκα μέλη που απαρτίζουν το συμβούλιο. Μέσα στις
αρμοδιότητες του είναι η έγκριση των δαπανών για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών, οι
αποφάσεις εκμετάλλευσης ακινήτων του Ε.Ο.Τ., αλλά και οι

υποχρεώσεις του όπως η

εισήγηση του προϋπολογισμού και η επίβλεψη των έργων του.
Συμπερασματικά, ο Ε.Ο.Τ. μέσω των λειτουργιών του είναι υπεύθυνος για την
εύρυθμη λειτουργία της τουριστικής επιχειρηματικότητας, την ενίσχυση και προώθηση του
τουρισμού. Για τον λόγο αυτό, οι δαπάνες και οι χορηγίες που αφορούν την τουριστική
ενίσχυση, είναι τα εργαλεία για την εκπλήρωση των σχεδίων και των υπουργικών
αποφάσεων.

3.4.3.Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος

Το ξενοδοχειακό επιμελητήριο ιδρύθηκε το 1935 και θεωρείται Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου
Δικαίου και επιβλέπεται από το υπουργείο Τουρισμού. Ως μέλη του ορίζονται όλα εκείνα τα
καταλύματα που λειτουργούν με άδεια από τον Ε.Ο.Τ.

12. Α.Ν. 1565/1920, Ν.1624/1951 και ΦΕΚ 119/4/29-4-1952(Β.Δ.1952)
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Στους σκοπούς του Επιμελητηρίου περιλαμβάνονται:
 Η μελέτη, υπόδειξη και εφαρμογή κάθε μέτρου που συντελεί στην ανάπτυξη της
ξενοδοχειακής βιομηχανίας της χώρας
 Η συμβουλευτική στήριξη όλων των μελών του σε θέματα οικονομικά, νομικά και
εργασιακά
 Η εκπόνηση μελετών
 Η παροχή στατιστικών στοιχείων του ξενοδοχειακού δυναμικού της χώρας
 Η έκδοση ενημερωτικών δελτίων
 Εμπεριστατωμένη πληροφόρηση του καταναλωτή των στοιχείων και των υπηρεσιών
των ξενοδοχειακών μονάδων και των camping
 Η συμμετοχή σε διεθνείς τουριστικές εκθέσεις
 Η διοργάνωση συνεδρίων ξενοδοχειακού ενδιαφέροντος
 Η συνεργασία του ξενοδοχειακού κλάδου με τους άλλους τομείς της Ελληνικής
οικονομίας
 Οι βασικές λειτουργικές διαδικασίες που περιλαμβάνονται στο αντικείμενο
δραστηριότητας του ΞΕΕ είναι οι ακόλουθες:
 Προεγγαφή σε υποψήφιο ξενοδόχο
 Έγκριση επωνυμίας νέου ξενοδοχείου
 Εγγραφή νέου μέλους

 Είσπραξη εισφορών από τα μέλη
 Έκδοση βεβαιώσεων προς τα μέλη
 Έκδοση διαπιστωτικής πράξης για χορήγηση σύνταξης από αρμόδιο ασφαλιστικό
φορέα
 Έλεγχος τιμών ξενοδοχείων και camping
 Οδηγός Ξενοδοχείων και camping όλης της χώρας13

13. Πηγή: Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος- www.grhotels.gr
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται μία ενδελεχή παρουσίαση της ξενοδοχειακής λογιστικής μέσα από
την παρουσίαση του αντικειμένου της και της λογιστικής παρακολούθησης των κύριων
λειτουργιών των ξενοδοχειακών μονάδων σε συνδυασμό με την εφαρμογή των δύο
κυριότερων φόρων σε τέτοιου είδους επιχειρήσεις.

4.1. Αντικείμενο

Η ξενοδοχειακή λογιστική ως ξεχωριστός κλάδος της λογιστικής έχει ως αντικείμενο την
εκμετάλλευση του ξενοδοχείου. Σκοπός της ξενοδοχειακής λογιστικής είναι ο προσδιορισμός
της περιουσιακής συγκρότησης και διάρθρωσης του ξενοδοχείου οποιαδήποτε στιγμή, η
παρακολούθηση των περιουσιακών μεταβολών και τέλος να βρεθούν τα οικονομικά
αποτελέσματα σε σύνολο και για κάθε κλάδο εκμετάλλευσης ξεχωριστά.14
Η ιδιαιτερότητα της φύσης των ξενοδοχειακών μονάδων, οδηγεί την ξενοδοχειακή
λογιστική να προσαρμόσει τις λογιστικές αρχές

και να εφαρμόσει τεχνικές, ώστε

να

ξεπεράσει τα λογιστικά προβλήματα που εμφανίζονται. Η λογιστική παρακολούθηση που θα
εφαρμοστεί, θα πρέπει να έχει το απαραίτητο λογιστικό σχέδιο και το σχέδιο εγγραφών που
να καλύπτει τις ανάγκες του καταλύματος.
Τα ξενοδοχεία είναι επιχειρήσεις έντασης παγίων περιουσιακών στοιχείων, αφού τα
πάγια περιουσιακά στοιχεία είναι μεγαλύτερα από τα κυκλοφορούντα. Αυτό εξηγείται γιατί οι
ξενοδοχειακές μονάδες έχουν μεγάλα πάγια στοιχεία όπως κτίρια, οικόπεδα, εξοπλισμός κτλ.
Αυτό συνεπάγεται πως θα πρέπει τα Ίδια Κεφάλαια να είναι περισσότερα από ότι σε μία

14. Λεκαράκου-Νιζάμη (20010, σελ.53
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επιχείρηση που έχει περισσότερα στοιχεία στο κυκλοφορούν ενεργητικό, και με την κάλυψη
τους να υπάρχουν αποθέματα για την ενίσχυση

της παροχής υπηρεσιών αλλά και του

διαφημιστικού τομέα της επιχείρησης. Όταν καταφέρει να καλύψει την αγορά των παγίων με
τα εταιρικά της κεφάλαια, μπορεί να καλύψει το κυκλοφορούν της πολύ πιο εύκολα
χρησιμοποιώντας τα ξένα κεφάλαια, γλυτώνοντας τους τραπεζικούς τόκους και έξοδα.
Εντούτοις, η ένταση σε πάγια ενεργητικά στοιχεία, δυσκολεύει την ευχέρεια της
επιχείρησης για αλλαγή εγκατάστασης ή για αλλαγή του εξοπλισμού της. Για παράδειγμα,
μία ξενοδοχειακή μονάδα δεν μπορεί να αλλάξει τόσο εύκολα έδρα, αφού καλύπτει μεγάλη
έκταση , σε αντίθεση με την εμπορική που μπορεί να το κάνει πολύ πιο εύκολα. Επίσης, η
αλλαγή του εξοπλισμού της, που συνεπάγεται στην αλλαγή της επίπλωσης των δωματίων
αλλά και των υπόλοιπων χώρων, δεν μπορεί να γίνει με τόση ευκολία.
Το πιο ωφέλιμο για μία επιχείρηση είναι τα Ίδια της Κεφάλαια να πηγάζουν από την
ίδια. Τι σημαίνει αυτό, πώς να προέρχονται από τα κέρδη της. Οι πρώτες ύλες που
χρησιμοποιεί μία παραγωγική μονάδα πρέπει να τις επεξεργαστεί για αρκετό χρονικό
διάστημα μέχρι να γίνει προϊόν και να λάβει από αυτό το κέρδος. Στις ξενοδοχειακές μονάδες
οι πρώτες ύλες λειτουργούν δευτερευόντως και συμπληρωματικά, και το προϊόν που
προσφέρουν δημιουργείται πολύ γρήγορα. Έτσι, μπορεί πολύ πιο εύκολα να αδράξει τα
αποτελέσματα, και να προβεί σε ενίσχυση του υπάρχοντος κεφαλαίου. Πηγή, βέβαια
θεωρείται και η πώληση πάγιων περιουσιακών στοιχείων, αφού η ίδια η επιχείρηση μπορεί να
πουλήσει πάγιο εξοπλισμό που δεν χρειάζεται πλέον, και μέσω της πώλησης να αποκτήσει
κέρδος.
Και η αναχρηματοδότηση μέσω της καθαρής θέσης θεωρείται πηγή άντλησης
κεφαλαίων. Από την διανομή των κερδών και λόγω της υψηλής φορολογίας, προτιμάται να
μην διανεμηθούν και να γίνουν αποθεματικά. Έτσι η πηγή αυτή γίνεται συνεχής. Ακόμη, και
η αγορά μετοχών στις ανώνυμες εταιρείες από ξένους επενδυτές αυξάνουν τα ίδια κεφάλαια.
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4.2.Λογιστική

Παρακολούθηση

Των

Κύριων

Λειτουργιών

Της

Ξενοδοχειακής Μονάδας

4.2.1. Λογιστικός Προσδιορισμός

Οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις όπως και όλες οι επιχειρήσεις που ασκούν δραστηριότητα,
ασκούν κάποιες συγκεκριμένες λειτουργίες που παρακολουθούνται λογιστικά. Συγκεκριμένα,
κάθε κατάλυμα χρησιμοποιεί την έννοια «Αγορά». Με τον όρο αυτό εννοεί οποιαδήποτε
εισροή αγαθών ή υπηρεσιών στο κατάλυμα. Από λογιστικής άποψης, ο όρος αυτός γίνεται
περισσότερο συγκεκριμένος. Οτιδήποτε η επιχείρηση αγοράζει με σκοπό να το
χρησιμοποιήσει για να παράγει ένα προϊόν θεωρείται αγορά πρώτης ύλης και ότι αγοράζει για
να το μεταπωλήσει θεωρείται εμπόρευμα. Ακόμη, ότι αγοράζει για να την βοηθήσει στις
παραγωγικές της λειτουργίες και η ωφέλιμη ζωή του είναι μεγαλύτερη του ενός έτους
θεωρείται αγορά παγίου στοιχείου. Η αγορά στοιχείων που βοηθούν την ξενοδοχειακή
μονάδα στην λειτουργία της θεωρούνται ως αγορά δαπανών ή εξόδων.
Το απόθεμα ορίζεται ως την διαφορά του συνόλου

αποθέματος της προηγούμενης

χρήσης και των αγορών με το απόθεμα που χρησιμοποιείται στην πώληση. Πρακτικά, μπορεί
να θεωρηθεί ως ο λογαριασμός που αντιπροσωπεύει την αποθήκη. Ο λογαριασμός αυτός από
λογιστικής άποψης χρεώνεται, όταν αυξάνεται. Αυτό συμβαίνει κατά την έναρξη της
διαχειριστικής περιόδου και την καταχώρηση των αποθεμάτων απογραφής, όταν αγοράζονται
εμπορεύματα, πρώτες ύλες, αναλώσιμα κτλ. Σε αντίθετη περίπτωση, πωλήσεις και παραγωγή,
ο λογαριασμός πιστώνεται.
Στις ξενοδοχειακές μονάδες, ως αποθέματα θεωρούνται όλα εκείνα τα στοιχεία που
χρησιμοποιούνται στα επιμέρους τμήματα της μονάδας, δηλαδή στην κατανάλωση τροφίμων
και ποτών, στην καθαριότητα των δωματίων και των χώρων και ούτω καθεξής. Για τον λόγο
αυτό, πρέπει η διοίκηση της μονάδας να αναθέσει στο αρμόδιο προσωπικό την ευθύνη των
αποθεμάτων και της αποθήκης, ώστε να μην γίνονται άσκοπες δαπάνες, με αποτέλεσμα να
ζημιώνεται το ξενοδοχείο από την συσσώρευση. Το αρμόδιο προσωπικό πρέπει να είναι σε
θέση να βρίσκει την τομή των ποσοτήτων για την κάλυψη των αναγκών της μονάδας.
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Αφού γίνουν οι αγορές και έχουν εκδοθεί τιμολόγια αγοράς από τους προμηθευτές,
αυτά πρέπει να φτάσουν στο λογιστικό τμήμα του καταλύματος και να γίνουν οι λογιστικές
καταχωρήσεις.

 Αγορά πάγιων
Αγορά επίπλου Κ ΧΧΧ
ΦΠΑ αγορών παγίων 23% ΧΧΧ
Ταμείο ΧΧΧ
1
Στην περίπτωση που η ξενοδοχειακή μονάδα επιλέξει να μην εξοφλήσει τον
προμηθευτή κατά την έκδοση του τιμολογίου, τότε ο τρόπος πληρωμής θεωρείται επί
πιστώσει και έπειτα γίνεται η εξόφληση του.

Αγορά επίπλου Ε ΧΧΧ
ΦΠΑ αγορών παγίων 23% ΧΧΧ
Προμηθευτής Κ ΧΧΧΧ
1
Προμηθευτής Κ ΧΧΧ
Ταμείο ΧΧΧ
2
Η εξόφληση του προμηθευτή πέραν από την ταμειακή εξόφληση, μπορεί να γίνει με
τραπεζική κατάθεση, με τραπεζική επιταγή, με έμβασμα κτλ. Όταν η καθαρή αξία της
δαπάνης ξεπερνά τα 500,00 €, για να μπορεί να εκπέσει λογιστικά, πρέπει να εξοφληθεί
τραπεζικά.
Σύμφωνα

με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 4172/2013 καθορίζονται οι μη

εκπιπτόμενες δαπάνες από τα ακαθάριστα έσοδα των φυσικών προσώπων που ασκούν
επιχειρηματική δραστηριότητα (ατομικές επιχειρήσεις), καθώς και των νομικών προσώπων και
νομικών οντοτήτων. Ειδικότερα, με την περίπτωση β΄ του ως άνω άρθρου ορίζεται ότι δεν
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εκπίπτει κάθε είδους δαπάνη που αφορά σε αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών αξίας άνω των
€500, από την ημεδαπή ή την αλλοδαπή, εφόσον η τμηματική ή ολική εξόφληση δεν έγινε με
τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής. Για την εφαρμογή της περίπτωσης αυτής, στην έννοια
της αγοράς των αγαθών και της λήψης των υπηρεσιών εμπίπτουν οι αγορές πρώτων και
βοηθητικών υλών, εμπορευμάτων, υλικών, παγίων, κ.λπ., οι πάσης φύσεως δαπάνες της
επιχείρησης καθώς και οι πάσης φύσεως υπηρεσίες που λαμβάνει η επιχείρηση, με την
προϋπόθεση ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 22 του ν.4172/2013 και δεν
εμπίπτουν

σε

κάποια

από

τις

λοιπές

περιπτώσεις

του

παρόντος

άρθρου.

Η μη εξόφληση των ως άνω δαπανών με τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής δεν συνιστά,
από μόνη της, εικονικότητα ως προς τη συναλλαγή και δεν έχει ως αποτέλεσμα τον
προσδιορισμό του εισοδήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του ιδίου νόμου,
εφόσον δεν συντρέχουν και άλλοι λόγοι. Ως τραπεζικό μέσο πληρωμής, προκειμένου για την
εφαρμογή των κοινοποιούμενων διατάξεων, νοείται:
- Η κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό του προμηθευτή, είτε με μετρητά είτε μεταφορά
μεταξύ λογαριασμών (έμβασμα) ,
- Η χρήση χρεωστικών ή πιστωτικών καρτών της εταιρείας που πραγματοποιεί την πληρωμή,
- Η έκδοση τραπεζικής επιταγής της επιχείρησης ή η εκχώρηση επιταγών τρίτων,
- Η χρήση συναλλαγματικών οι οποίες εξοφλούνται μέσω τραπέζης,
- Η χρήση ταχυδρομικής επιταγής – ταχυπληρωμής ή η κατάθεση σε λογαριασμό πληρωμών
των Ελληνικών Ταχυδρομείων.15
Όταν το πάγιο στοιχείο είναι ελαττωματικό, ή για κάποιο λόγο η διοίκηση δεν το
θέλει στην κατοχή της εκδίδεται πιστωτικό τιμολόγιο επιστροφής από τον προμηθευτή. Από
λογιστικής άποψης, το υπόλοιπο του προμηθευτή μειώνεται και το πάγιο πλέον παύει να
υφίσταται.

15.Ερμηνευτική εγκύκλιος της περίπτωσης β' του άρθρου 23 του νέου ΚΦΕ από την Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων
που δημοσιεύθηκε 02/10/2014
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Προμηθευτής Κ ΧΧΧΧ
Αγορά επίπλου Ρ
ΦΠΑ αγορών παγίων 23%

ΧΧΧ
ΧΧΧ

1
Η ίδια λογιστική εγγραφή ακολουθείται και στην περίπτωση της έκπτωσης του πάγιου
στοιχείου.
Στο τέλος της χρήσης, το λογιστήριο πρέπει να διενεργήσει τις αποσβέσεις των
πάγιων περιουσιακών στοιχείων που υπήρχαν πριν την έναρξη της διαχειριστικής περιόδου
και δεν έχουν αποσβεστεί και αυτών που αγοράστηκαν κατά την διάρκεια της περιόδου. Ο
υπολογισμός των αποσβέσεων γίνεται με τους αντίστοιχους συντελεστές

απόσβεσης που

ορίζονται στην νομοθεσία.

Απόσβεση επίπλου Ρ ΧΧΧ
Αποσβεσμένο έπιπλο Ρ ΧΧΧ

1

 Αγορά Α’ υλών και εμπορευμάτων
Η λογιστική καταχώρηση των α’ υλών και εμπορευμάτων ακολουθεί του ίδιους
κανόνες με την αγορά παγίων

και ως τους κανόνες χρεοπίστωσης

αλλά και με τους

εξοφλητικούς κανόνες.

Αγορά α’ υλών ή εμπορ/των ΧΧΧ
ΦΠΑ αγορών 13% ή 23% ΧΧΧ
Ταμείο ΧΧΧ
1
Ή
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Αγορά α’ υλών ή εμπορ/των ΧΧΧ
ΦΠΑ αγορών 13% ή 23% ΧΧΧ
Προμηθευτής Π ΧΧΧ
1

Προμηθευτής Π ΧΧΧ
Ταμείο ΧΧΧΧΧ
2
Ομοίως, σε περίπτωση επιστροφής ή έκπτωσης των α’ υλών ή εμπορευμάτων,
εκδίδεται πιστωτικό τιμολόγιο επιστροφής ή έκπτωσης.

Προμηθευτής Π ΧΧΧ
Επιστροφές ή εκπτώσεις Αγορών α’ υλών ΧΧΧ
ΦΠΑ αγορών 13% ή 23%

ΧΧΧ

1
 Αγορά αναλώσιμων
Η αγορά απορρυπαντικών, χαρτικών και λοιπών αναγκαίων εμπορευμάτων που
συμβάλλουν στην λειτουργία της επιχείρησης, καταχωρείται και αυτή σύμφωνα με τις
προηγηθείσες αγορές, με την διαφορά βέβαια ότι είναι δαπάνες και το ΦΠΑ τους είναι
διαφορετικό από το ΦΠΑ των ανωτέρω καθώς και η τυχόν έκπτωση ή επιστροφή τους.

Αγορά αναλωσίμων ΧΧΧ
ΦΠΑ δαπανών 23%ΧΧΧ
Ταμείο ΧΧΧ
1
Ή
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Αγορά αναλωσίμων ΧΧΧ
ΦΠΑ δαπανών 23% ΧΧΧ
Προμηθευτής Γ ΧΧΧ
1

Προμηθευτής Γ ΧΧΧ
Ταμείο ΧΧΧΧ
2

Προμηθευτής Γ ΧΧΧ
Επιστροφές ή εκπτώσεις αναλωσίμων ΧΧΧ
ΦΠΑ δαπανών 23%

ΧΧΧ

3
 Μεταφορά υλικών εντός του καταλύματος
Κατά την διάρκεια λειτουργίας της ξενοδοχειακής μονάδας, όλες οι αγορές των
υλικών βρίσκονται και αποθηκεύονται στις αποθήκες του καταλύματος. Έτσι μπορούν να
θεωρηθούν αναλώσιμα υλικά αποθήκης και να περιμένουν να μετατραπούν σε αναλώσιμα
υλικά εκμεταλλεύσεως με την μεταφορά τους σε κάποιο τμήμα του ξενοδοχείου . Όταν ένα
τμήμα χρειαστεί κάποια υλικά και μεταφέρονται από την αποθήκη στο τμήμα αυτό πρέπει να
γίνει και μία αντίστοιχη λογιστική εγγραφή παρακολούθησης της μετακίνησης.

Αναλώσιμα εκμετάλλευσης ΧΧΧ
Αναλώσιμο υλικό Α ΧΧΧ
1
Αν το υλικό αυτό δεν χρησιμοποιεί και χρειάζεται να επιστρέψει πίσω στην αποθήκη
γίνεται η αντίστροφη εγγραφή
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Αναλώσιμο υλικό Α ΧΧΧ
Αναλώσιμα εκμετάλλευσης ΧΧΧ
1
Η μεταφορά των στοιχείων μπορεί να γίνεται με δελτία, τα οποία να συγκεντρώνονται
στο τέλος της ημέρας ή της βάρδιας στο λογιστήριο και να γίνονται οι αντίστοιχες λογιστικές
εγγραφές και να γίνεται καλύτερος και άμεσος έλεγχος των αποθηκών και των τμημάτων.
Επιπλέον, είναι στην ευχέρεια του κάθε λογιστηρίου να δημιουργήσει λογαριασμούς με την
ανάλυση που επιθυμεί, ώστε να διευκολυνθούν οι λογιστικές του εργασίες. Πρέπει τέλος να
σημειωθεί, ότι κατά την διάρκεια της διαχειριστικής περιόδου, πολλά αναλώσιμα υλικά
μπορεί να καταστραφούν ή να χαλάσουν, οπότε πρέπει να γίνει η λογιστική τους
καταχώρηση, για να μην υπάρξει πρόβλημα στην σύνταξης της απογραφής στο τέλος της
διαχειριστικής περιόδου.

Φθορές Αναλώσιμου υλικό Α ΧΧΧ
Αναλώσιμα αποθήκης ΧΧΧ
1
 Άλλα έξοδα

Τα κύρια λειτουργικά έξοδα μίας ξενοδοχειακής μονάδας διαχωρίζονται στο κόστος
υλικών όπου περιλαμβάνει τα έξοδα τροφίμων και ποτών, στα εργατικά έξοδα και στα γενικά
έξοδα. Παρακάτω παρατίθενται τα πιο συχνά εμφανιζόμενα έξοδα με ιδιαίτερη λογιστική
μεταχείριση.



Τροφοδοσία προσωπικού
Όπως έχει προαναφερθεί, στην περίπτωση που η επιχείρηση παρέχει στο προσωπικό

της δωρεάν φαγητό εκδίδεται απόδειξη αυτοπαράδοσης αγαθών για τα υλικά που έχουν
χρησιμοποιεί.
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Έξοδα τροφοδοσίας προσωπικού ΧΧΧ
(αυτοπαράδοση υλικών για τροφοδοσία)
έσοδα εκμετάλλευσης εστιατορίου ΧΧΧ
1
Επειδή υπάρχει η αυτοπαράδοση, γίνεται στην ουσία εγγραφή αντιλογισμού, με
αυτόματη αύξηση των εξόδων και των εσόδων στην αξία αγοράς των υλικών. Με την
εγγραφή αυτή βέβαια δεν διαχωρίζονται τα έσοδα εκμετάλλευσης που προέρχονται από τους
πελάτες και είναι τα πραγματικά με τα έσοδα εκμετάλλευσης της τροφοδοσίας του
προσωπικού.


Μισθώματα κτιρίου και ηλεκτρικό ρεύμα διαμονής προσωπικού
Κάποια καταλύματα έχουν την ευχέρεια και διαθέτουν

κάποια δωμάτια τους ή

μισθώνουν κάποιον πρόσθετο χώρο για την διαμονή του προσωπικού. Έτσι επιβαρύνονται με
τα έξοδα ενοικίασης των μισθωμάτων αλλά και των πάγιων εξόδων τους (ρεύμα, νερό κτλ).

Έξοδα διαμονής προσωπικού ΧΧΧ
Ταμείο ή τραπεζικός λογαριασμός Κ τράπεζας ΧΧΧ
1



Μισθοδοσία προσωπικού

Στα ξενοδοχειακά καταλύματα υπάρχουν τρεις κατηγορίες προσωπικού που
εργάζονται έναντι αμοιβής: το διοικητικό προσωπικό, το υπαλληλικό προσωπικό, και το
εργατικό προσωπικό. Και οι τρεις αυτές κατηγορίες αμείβονται πέραν από τις τακτικές
αποδοχές, με επιδόματα αδείας, με δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα, με υπερωρίες κτλ.
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Αμοιβές προσωπικού μηνός… ΧΧΧ
Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ

ΧΧΧ

Εργοδοτικές εισφορές ΤΑΠΙΤ16 ΧΧΧ
Ασφαλιστικοί Οργανισμοί ΙΚΑ ΧΧΧ
Ταμείο ΤΑΠΙΤ

ΧΧΧ

Φόρος μισθωτών υπηρεσιών ΧΧΧ
Αμοιβές προσωπικού πληρωτέες μηνός… ΧΧΧ
Ταμείο ή τραπεζικός λογαριασμός Κ τράπεζας ΧΧΧ
1
Πρέπει, να επισημανθεί πως οι υπάλληλοι αμείβονται με μισθό ενώ οι εργάτες με
ημερομίσθιο.
 Κλείσιμο χρήσης
Σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Κώδικα Φορολογικών Συναλλαγών κάθε
εταιρεία που διατηρεί βιβλία Γ’ Κατηγορίας, υποχρεούται στην σύνταξη του Ισολογισμού
στο τέλος της χρήσης της. Ως λογιστική χρήση, μπορεί να θεωρηθεί είτε η διάρκεια ενός
ημερολογιακού έτους από 01/01 έως 31/12 είτε από 01/07-30/06.
Αρχικά, μέχρι τις 20 του δεύτερου μήνα από το τέλος της περιόδου, η επιχείρηση
υποχρεούται να συντάξει την απογραφή των αποθεμάτων της που αναφέρεται στην τελευταία
ημέρα της διαχειριστικής περιόδου. Μέχρι τις 31/12/2013 η απογραφή καταγραφόταν στο
θεωρημένο από την ΔΟΥ βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμού. Πλέον από τη 1/1/2014 το
βιβλίο αυτό όπως και κάθε άλλο λογιστικό βιβλίο παύει να θεωρείται, και διατηρείται
αθεώρητο. Τα αναλώσιμα και τα αποθέματα απογράφονται στην χαμηλότερη τιμή ανάμεσα
στην τιμή κτήσης και στην τρέχουσα τιμή, τα πάγια στην τιμή αγοράς μειωμένα βέβαια από
τις αποσβέσεις τους.17

16. ΤΑΠΙΤ: Ο Κλάδος Πρόνοιας Ξενοδοχοϋπαλλήλων εντάχθηκε στο ΤΑΠΙΤ από την έναρξη λειτουργίας του (1-10-2008)
βάση του Ν.3655 (ΦΕΚ 58/Α’/3-4-2008),ως Τομέας Πρόνοιας Ξενοδοχοϋπαλλήλων με πλήρη οικονομική και λογιστική
αυτοτέλεια.
17. σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν.2190/1920
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Έπειτα συντάσσονται οι τέσσερις οικονομικές καταστάσεις που έχουμε αναφέρονται
αναλυτικότερα στην υποενότητα 5.2.5. μαζί με το προσάρτημα, αποτελούν απόρροια των
λογιστικών εγγραφών προσδιορισμού του αποτελέσματος με την χρήση του τελευταίου
προσωρινού ισοζυγίου και του φύλλου μερισμού των λειτουργικών εξόδων.

4.2.2.Παρακολούθηση Φόρων Στις Ξενοδοχειακές Μονάδες

4.2.2.1. Φόρος Προστιθεμένης Άξιας-ΦΠΑ

Σε όλες σχεδόν τις παραπάνω λογιστικές εγγραφές έγινε η χρήση του λογαριασμού ΦΠΑ. Ο
ΦΠΑ ή πιο αναλυτικά ο φόρος προστιθέμενης αξίας είναι ένας έμμεσος φόρος που
επιβλήθηκε στην χώρα μας το 1987. Ο φόρος αυτός επιβάλλεται, όπως αναφέρει και το
όνομα του, στην προστιθέμενη αξία των αγαθών και υπηρεσιών που παράγονται στην χώρα
και προκύπτει κατά τα στάδια παραγωγής και αποδίδεται από τους προμηθευτές και τους
πελάτες κάθε μήνα ή τρίμηνο, ανάλογα με την κατηγόρια βιβλίων που ανήκει η επιχείρηση
τους. Οι συντελεστές του φόρου είναι 6,5%, 13% και 23% για όλη την Ελλάδα, πλην
κάποιων των νησιών Αιγαίου που είναι 5%, 9% και 16%.
Στα ξενοδοχειακά καταλύματα λόγω δυσχέρειας υπολογισμού του αντίστοιχου ποσού
του φόρου σε παροχές που συμπεριλαμβάνονται στην τιμή, δίνεται η δυνατότητα
υπολογισμού του φόρου με έναν μόνο συντελεστή. Πιο αναλυτικά σύμφωνα με την
ΠΟΛ.4172/2013 διευκρινίζεται ότι στον μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ (13%) υπάγονται και οι
υπηρεσίες εστίασης που παρέχονται στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και τα λοιπά
καταλύματα, των οποίων οι υπηρεσίες διαμονής φορολογούνται, από 01.01.2011, με τον
υπερμειωμένο συντελεστή ΦΠΑ (6,5%). Στην περίπτωση που οι εν λόγω επιχειρήσεις
παρέχουν τις υπηρεσίες αυτές ή και περισσότερες έναντι ενιαίας τιμής, υπό την προϋπόθεση
ότι ο διαχωρισμός στους επί μέρους συντελεστές δεν είναι εφικτός, γίνεται δεκτό η διάκριση,
από 01.08.2013, να γίνεται ως εξής:
α. Διαμονή με πρωινό: 5% της ενιαίας τιμής υπάγεται στο μειωμένο συντελεστή (13%), ως
αντιπαροχή που καταβάλλεται για το πρωινό.
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β. Διαμονή με ημιδιατροφή: 15% της ενιαίας τιμής υπάγεται στο μειωμένο συντελεστή
(13%), ως αντιπαροχή για το πρωινό και το γεύμα.
γ. Διαμονή με πλήρη διατροφή (full board): 25% της ενιαίας τιμής υπάγεται στο μειωμένο
συντελεστή, ως αντιπαροχή για πρωινό και δύο γεύματα.
δ. Διαμονή με το σύστημα all inclusive (πλήρης διατροφή περιλαμβανομένης της
κατανάλωσης ποτών και της παροχής λοιπών υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στην ενιαία
τιμή, όπως τηλεφωνική εξυπηρέτηση, χρήση ομπρελών, δραστηριότητες διασκέδασης,
απασχόλησης παιδιών (animation), αθλητικές υπηρεσίες κ.α.):
- 65% της ενιαίας τιμής υπάγεται στον υπερμειωμένο συντελεστή ΦΠΑ, ως αντιπαροχή που
καταβάλλεται για τη διαμονή.
- 25% της ενιαίας τιμής υπάγεται στο μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ, ως αντιπαροχή που
καταβάλλεται για τις υπηρεσίες εστίασης.
- 10% της ενιαίας τιμής υπάγεται στον κανονικό συντελεστή ΦΠΑ, ως αντιπαροχή που
καταβάλλεται για τις καταναλώσεις αλκοολούχων ή μη ποτών και τις λοιπές παροχές του
πακέτου.
Σημειώνεται ότι τα ποσοστά που αφορούν τις περιπτώσεις (α), (β) και (γ) ανωτέρω
παραμένουν τα ίδια. Για την περίπτωση (δ) [all inclusive], υιοθετείται μικρή μείωση του
ποσοστού που υπάγεται στο συντελεστή 6,5%, θεωρώντας λογική τη μείωση της τιμής της
διαμονής στην περίπτωση κάλυψης περισσότερων υπηρεσιών και αγαθών με την ενιαία τιμή,
προκειμένου το συνολικό πακέτο να είναι ανταγωνιστικό, ενώ διατηρείται το ίδιο ποσοστό
που υπάγεται στο μειωμένο συντελεστή (13%) με αυτό που ισχύει για το full board, καθώς
στην περίπτωση του all inclusive στο μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ υπάγονται και κάποιες
πρόσθετες παροχές, όπως η κατανάλωση μη αλκοολούχων ποτών στους ειδικούς χώρους
εστίασης, παγωτών, γρανιτών και γλυκών. Αναλυτικότερα, το ΦΠΑ για την διανυκτέρευση
ανέρχεται στον συντελεστή 6,5%, για τις πωλήσεις των εμπορευμάτων που διενεργούνται
εντός του καταλύματος είναι 23%,εκτός των παροχών εστίασης που ανέρχεται σε 13% και
όταν το πρωινό δεν αναφέρεται στον τιμοκατάλογο αλλά συμπεριλαμβάνεται , τότε το
υπολογίζουμε στο 5% της αξίας διανυκτέρευσης και μετά το αποφορολογούμε με το 23% και
υπολογίζεται η καθαρή του αξία. Δεν πρέπει να παραλειφθεί πως η τιμή διανυκτέρευσης
συμπεριλαμβάνει το τέλος παρεπιδημούντων για το οποίο θα γίνει εν συνεχεία αναφορά.
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Από λογιστικής πλευράς ο λογαριασμός του ΦΠΑ χρεώνεται , όταν η επιχείρηση
κάνει αγορές παγίων, εμπορευμάτων, α’ υλών και αναλωσίμων, και όταν γίνεται επιστροφή η
έκπτωση μία πώλησης ή παροχής υπηρεσίας. Εν αντιθέσει, λογαριασμός πιστώνεται όταν
γίνεται πώληση εμπορευμάτων ή προϊόντων, παρέχονται υπηρεσίες ή γίνεται επιστροφή ή
έκπτωση μιας αγοράς που έχει πραγματοποιήσει η επιχείρηση.

Αγορά αναλωσίμων ΧΧΧ
ΦΠΑ δαπανών 23% ΧΧΧ
Προμηθευτής Γ ΧΧΧ
1

Προμηθευτής Γ ΧΧΧ
Επιστροφές ή εκπτώσεις αναλωσίμων ΧΧΧ
ΦΠΑ δαπανών 23%

ΧΧΧ

1

Πελάτης Κ ΧΧΧ
Παροχής υπηρεσιών 23% ΧΧΧ
ΦΠΑ παροχής υπηρεσιών 23% ΧΧΧ
1
Η δραστηριότητα των ξενοδοχειακών καταλυμάτων είναι παροχή υπηρεσιών μέσω
της φιλοξενίας που προσφέρουν. Αυτή είναι και η πηγή των εσόδων τους. Σε συνδυασμό με
την παροχή διαμονής, παρέχονται και άλλες υπηρεσίες με σκοπό την αύξηση των εσόδων και
την αύξηση του κέρδους. Οι υπηρεσίες αυτές μπορεί να ξεκινούν από την παροχή πρωινού
και γενικότερα σίτισης, και να καταλήγουν στην παροχής αθλητισμού και ψυχαγωγίας.
Στις περισσότερες των περιπτώσεων συνθήκες, με την παροχή υπηρεσίας ή με την
αγορά κάποιου αγαθού, γίνεται και η εξόφληση του ή μπορεί να πιστωθεί για κάποιο χρονικό
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διάστημα. Στα ξενοδοχειακά καταλύματα δεν συμβαίνει αυτό. Λόγω της φύσης της
δραστηριότητας, η παροχή της διαμονής εξοφλείται στο τέλος της χρήσης της και συνήθως
μαζί με όλες τις άλλες παροχές και αγορές που έχουν πραγματοποιηθεί κατά την διάρκεια
της. Έτσι, από λογιστικής άποψης δεν είναι καθόλου εύκολη η παρακολούθηση των
καθημερινών απαιτήσεων της επιχείρησης από τους πελάτες της.
Μία λύση στο πρόβλημα αυτό, είναι η έγγραφη συμφωνία με τους πελάτες για την
παροχή υπηρεσιών ώστε να μπορεί το λογιστήριο να καταχωρεί τις δεδομένες καταναλώσεις
των πελατών και- στο τέλος να προσθέτει και όλες τις επιπλέον που έχουν πραγματοποιηθεί.

4.2.2.2. Τέλος Παρεπιδημούντων

Το τέλος παρεπιδημούντων είναι ένας φόρος που επιβάλλεται στα καταλύματα και
γενικότερα ξενοδοχειακές μονάδες κάθε λειτουργικής μορφής. Ο φόρος αυτός υπολογίζεται
ως το γινόμενο του μισθώματος της κλίνης επί 0,5%, εφόσον η διαμονή διαρκεί λιγότερο από
έξι μήνες. Αυτό το ποσό καταβάλλεται στο τέλος του κάθε ημερολογιακού τριμήνου και
μέχρι τις 20 του επόμενου μήνα στην Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ) ή στο Δημοτικό
Ταμείο.

4.2.3 Εσωτερικός Έλεγχος Ξενοδοχείων

Ο εσωτερικός έλεγχος στα ξενοδοχεία, όπως και σε όλες τις επιχειρήσεις που τον
χρησιμοποιούν, χρησιμεύει ως δικλείδα ασφαλείας για να αποφευχθούν ακούσια ή μη
σφάλματα κατά την παραγωγή αλλά και την παροχή υπηρεσιών. Κύριο χαρακτηριστικό του
είναι πως οι εργασίες δεν πρέπει να ολοκληρώνονται από μόνο ένα άτομο αλλά συνδυασμό
ολοκλήρωσης και ελέγχου μέσω δύο-τριών υπαλλήλων. Κύρια ήδη ελέγχου μπορεί να είναι
τα παρακάτω:
1. Έλεγχος στα έσοδα και έξοδα κατά τμήμα της επιχείρησης
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2. Έλεγχος στην αποθήκη όπου φυλάσσονται τα αναλώσιμα υλικά και στην αποθήκη
που υπάρχουν τα μη αναλώσιμα

4.2.4 Οικονομικές Καταστάσεις Ξενοδοχειακών Μονάδων

Οι ενδιαφερόμενοι που θέλουν να λάβουν αποφάσεις για μια ξενοδοχειακή επιχείρηση,
επιζητούν να μάθουν σημαντικές πληροφορίες για την οικονομική της κατάσταση και για το
αποτέλεσμα που προέκυψε μετά το τέλος μιας περιόδου. Το καταλληλότερο διάστημα για
την παρουσίαση της χρηματοοικονομικής εικόνας της επιχείρησης είναι το ένα έτος, και το
διάστημα αυτό ονομάζεται λογιστική χρήση ή λογιστική περίοδος18. Οι πληροφορίες αυτές
προκύπτουν από τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, που ανάλογα με την νομική μορφή
της μονάδας , χρειάζεται να δημοσιευθούν στο Φύλλο της Κυβερνήσεως αλλά και να
γραφτούν στο Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμού για τις Ανώνυμες Εταιρίες και τις
Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης και όσο αναφορά τις Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρίες η
δημοσίευση γίνεται στην ιστοσελίδα τους .Την υποχρέωση αυτή την έχουν οι ξενοδοχειακές
μονάδες, αλλά και γενικότερα όλες οι επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Γ’ κατηγορίας. Τα
αποτελέσματα του συνδυασμού των λογιστικών λογαριασμών και των δραστηριοτήτων της
οικονομικής μονάδας συνθέτουν τις οικονομικές καταστάσεις. Πέντε είναι οι υποχρεωτικές
οι καταστάσεις που πρέπει να συντάσσουν οι επιχειρήσεις με βάση το ελληνικό γενικό
λογιστικό σχέδιο: ο Ισολογισμός, ο Πίνακας Γενικής Εκμεταλλεύσεως, τα Αποτελέσματα
Χρήσης, ο Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων και το Προσάρτημα . Τα ποσά που έχουν οι
καταστάσεις πρέπει να έχουν αποτιμηθεί σύμφωνα με την αρχή της τιμής κτήσεως ή του
κόστους παραγωγής. Παρακάτω θα δούμε πιο αναλυτικά τις πέντε αυτές οικονομικές
καταστάσεις.
Ισολογισμός
Ισολογισμός είναι η λογιστική κατάσταση που δείχνει την οικονομική θέση μίας
επιχείρησης σε μια συγκεκριμένη στιγμή. Πιο συγκεκριμένα, δείχνει τις απαιτήσεις της
επιχείρησης και τα περιουσιακά στοιχεία που ανήκουν κατά κυριότητα σε αυτή καθώς και τις
18.Λογιστική χρήση / περίοδος ονομάζεται η δωδεκάμηνη, κατά κανόνα, περίοδος μέσα στην οποία μια επιχείρηση
συντάσσει χρηματοοικονομικές καταστάσεις, σύμφωνα με το νόμο.
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υποχρεώσεις που έχει τόσο προς τρίτους όσο και προς τον ίδιο ή τους φορείς-επιχειρήσεις
της19. Τα αποτελέσματα του Ισολογισμού, βοηθούν την μετέπειτα μελέτη από την ίδια την
ξενοδοχειακή μονάδα αλλά και από άλλες του κλάδου όσο και την λήψη διοικητικών
αποφάσεων.
Στο ενεργητικό του Ισολογισμού φαίνεται η περιουσία της επιχείρησης μαζί με τις
απαιτήσεις που έχει από τρίτους (πελάτες, χρεώστες διάφοροι κτλ ), στο παθητικό
εμφανίζεται το σύνολο των υποχρεώσεων της και στην καθαρή θέση υπάρχουν τα Ίδια
Κεφάλαια20. Η Καθαρή Θέση είναι μακροχρόνια, δεν έχει χρεωστικούς τόκους και οι φορείς
επωφελούνται από το εισόδημα που προκύπτει από τα θετικά καθαρά αποτελέσματα της
οικονομικής μονάδας.
Κύριο

χαρακτηριστικό

του

Ισολογισμού

είναι

η εφαρμογή

της

ισότητας

«ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ=ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ + ΠΑΘΗΤΙΚΟ», αφού ότι κατέχει ή επιθυμεί να έχει
στην κατοχή της η οικονομική οντότητα είναι αποτέλεσμα της χρηματοδότησης μέσω των
Ιδίων ή Ξένων Κεφαλαίων . Σημαντικό χαρακτηριστικό αυτής της ισότητας είναι παρ όλες τις
αλλαγές που γίνονται στους λογαριασμούς του Ενεργητικού, της Καθαρής Θέσης και του
Παθητικού, η λογιστική ισότητα παραμένει σταθερή. Όταν η Καθαρή Θέση είναι μεγαλύτερη
του μηδενός, τότε ο Ισολογισμός ονομάζεται θετικός, όταν είναι μικρότερη αρνητικός και
όταν είναι μηδέν, ουδέτερος.
Κατάσταση Γενικής Εκμετάλλευσης
Ο πίνακας αυτός αποτελείται από δύο μέρη. Στο δεξί τμήμα παρουσιάζονται οι
πωλήσεις και γενικότερα τα λειτουργικά έσοδα της επιχείρησης, ενώ στο αριστερό τμήμα,
στην περίπτωση της εμπορικής επιχείρησης γίνεται ο προσδιορισμός του κόστους
19.Καραγιώργος (2011)
20. Ίδια Κεφάλαια (equity / equity capitals):Ίδια κεφάλαια ή Καθαρή Θέση μιας εταιρίας συνιστούν:
α) Το Μετοχικό Κεφάλαιο (σε χρήμα και είδος) που εισφέρουν οι φορείς στην επιχείρηση, κατά την ίδρυση της ή και
αργότερα κατά τη διάρκεια της παραγωγικής της ζωής
β) Τα Αποθεματικά, δηλαδή τα κέρδη που δεν διανέμονται στους φορείς της επιχείρησης, αλλά παρακρατούνται σ' αυτή
(παρακρατηθέντα / αδιανέμητα κέρδη).
γ) Τα κεφάλαια (σε χρήμα και είδος) που χορηγούν δωρεάν στην επιχείρηση διάφοροι τρίτοι, χωρίς να αποκτούν την
ιδιότητα του φορέα.
δ) Οι Υποχρεώσεις της ατομικής επιχείρησης προς τον φορέα της.
Το κύριο χαρακτηριστικό των ιδίων κεφαλαίων είναι ότι δεν λήγουν σε προκαθορισμένο χρόνο. Παραμένουν επενδυμένα
στα στοιχεία του Ενεργητικού της επιχείρησης μέχρι να επιτευχθεί ο σκοπός της ίδρυσης και της λειτουργίας της. Αυτό
σημαίνει ότι είναι το πιο μακροχρόνιο από όλα τα στοιχεία του Παθητικού.
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παραχθέντων καθώς και η παρουσίαση των λειτουργικών εξόδων που είχε κατά την
διαχειριστική περίοδο στην οποία αναφέρεται η κατάσταση αυτή. Το αποτέλεσμα που
δημιουργείται από την αφαίρεση των δύο στηλών ονομάζεται κέρδος ή ζημία
εκμεταλλεύσεως και μεταφέρεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης.
Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης
Στην κατάσταση αυτήν, σύμφωνα και με το όνομα της, εμφανίζονται οι πληροφορίες
για τα αποτελέσματα της μονάδας στο τέλος της λογιστικής χρήσης.
Αυτό γίνεται χρήση των λογαριασμών από τις ομάδες 6,7 και 8. Η σχέση από την
οποία

προκύπτει

το

αποτέλεσμα

είναι:

ΕΣΟΔΑ-ΕΞΟΔΑ+ΚΕΡΔΗ-

ΖΗΜΙΕΣ=ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ.
Πιο αναλυτικά, στην κατάσταση αυτή έχουμε δύο τμήματα. Στο δεξί τμήμα γίνεται η
αναφορά των οργανικών και ανόργανων εσόδων ενώ στο αριστερό εμφανίζεται το
αποτέλεσμα που έρχεται από την κατάσταση Γενικής Εκμεταλλεύσεως μαζί τα μη
λειτουργικά έξοδα.
Εν ολίγοις, η κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως είναι η λογιστική κατάσταση που
παρουσιάζει τα έξοδα, τα έσοδα, τις έκτακτες ζημίες, τα έκτακτα κέρδη καθώς και το
αποτέλεσμα που πέτυχε η οικονομική μονάδα σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο από το
συσχετισμό αυτών των παραγόντων. 21
Από μία άλλη σκοπιά, ο διαχωρισμός σε τμήματα θα μπορούσε να γίνει με βάση τη
φύση των εσόδων και εξόδων, δηλαδή το πρώτο τμήμα παρουσιάζει το αποτέλεσμα
εκμεταλλεύσεως και το δεύτερο το έκτακτο αποτέλεσμα. Στο αποτέλεσμα εκμεταλλεύσεως
εμφανίζονται το κέρδος ή τη ζημία από τις κύριες και δευτερεύουσες δραστηριότητες της
οικονομικής μονάδας. Οι λογαριασμοί 70 έως 73 καλύπτουν τα έσοδα που έχει η επιχείρηση
ασκώντας την κύρια δραστηριότητα της, ενώ οι υπόλοιποι λογαριασμοί καλύπτουν έσοδα
που δεν προκύπτουν από την κύρια

21. Καραγιώργος Θ.(2011)
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δραστηριότητα της. Το αποτέλεσμα εκμεταλλεύσεως μετά την αλγεβρική πράξη: ΚΥΚΛΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ-ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ. ( με τον όρο κύκλο
εργασιών εννοούμε τον ετήσιο τζίρο της επιχείρησης)
Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων
Στον πίνακα αυτόν γίνεται η παρουσίαση της διαχείρισης του αποτελέσματος της
διαχειριστικής χρήσης στην οποία αναφέρεται. Πέραν της μεταφοράς του κέρδους ή της
ζημίας από

την προηγούμενη κατάσταση, αφαιρούνται( στην περίπτωση κέρδους ή

προστίθενται στην περίπτωση ζημίας) τυχόν ζημίες προηγούμενων χρήσεων ή αθροίζονται (
στην περίπτωση κέρδους ή προστίθενται στην περίπτωση ζημίας) τυχόν κέρδη προηγούμενων
ετών. Επίσης, συνυπολογίζονται και τα διάφορα «Αποθεματικά προς Διάθεση». Από το
αποτέλεσμα που προκύπτει αφαιρείται, όταν υπάρχουν κέρδη, ο φόρος εισοδήματος, το
τακτικό αποθεματικό και το υπόλοιπο ποσό σύμφωνα με το νόμο22 διατίθεται στους
μετόχους. Στην περίπτωση ζημίας, γίνεται μεταφορά για την επόμενη διαχειριστική περίοδο.
Προσάρτημα
Το προσάρτημα θα μπορούσε να θεωρεί ως ένα υπόμνημα των οικονομικών
καταστάσεων, στο οποίο δίνονται συμπληρωματικές διευκρινήσεις για τις παραπάνω
καταστάσεις, ώστε να μπορούν να απαντηθούν διάφορα ερωτήματα που θα προκύπτουν
καθώς γίνεται η ανάλυση των καταστάσεων της οικονομικής μονάδας.

4.3 Προβλήματα Ξενοδοχειακής Λογιστικής

Η παράλληλη λειτουργία πολλών τμημάτων είναι το σημαντικότερο πρόβλημα της
λογιστικής που πρέπει να αντιμετωπιστεί. Κάθε τμήμα έχει το δικό του έσοδο, όμως ο
πελάτης θα πληρώσει μία τιμή που θα περιλαμβάνει πέραν της διαμονής και των
καταναλώσεων του( full board). Στην περίπτωση αυτή, το

22: άρθρο 3 του Α.Ν. 148/67 και του άρθρο 54 Ν.3604/2007
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λογιστήριο θα πρέπει να διαχωρίσει το κάθε έσοδο, για να μπορεί να δημιουργήσει τις
λογιστικές καταστάσεις του κάθε τμήματος. Εκτός αυτού, το τμήμα του λογιστηρίου πρέπει
να είναι σε θέση να επιμερίσει τα λειτουργικά έξοδα στα επιμέρους τμήματα που
αντιστοιχούν, αλλά και να είναι σε συνεχή επικοινωνία μαζί τους, λόγω της μετακίνησης
υλικών αλλά και της συνεργασίας τους.
Επίσης, λόγω της εξάρτησης από την ανθρώπινη συμπεριφοράς, οι πελάτες μπορούν
να αποφασίσουν ξαφνικά την αναχώρηση τους, οπότε το λογιστήριο πρέπει να είναι έτοιμο
οποιαδήποτε στιγμή να έχει έτοιμη την καρτέλα του συγκεκριμένου πελάτη για να υπολογίσει
το σύνολο που οφείλει στο κατάλυμα. Όπως θα ειπωθεί και ξανά αργότερα, τα ξενοδοχεία και
ιδίως οι μεγάλες μονάδες είναι εντάσεως παγίων στοιχείων, οπότε πρέπει να γίνει σωστός
διαχωρισμός των αποσβέσεων, που είναι μία δύσκολη και χρονοβόρα διαδικασία.

Όταν δεν υπάρχει δυνατότητα χρήσης της αναλυτικής λογιστικής, παρουσιάζεται μία
δυσχέρεια στην κοστολόγηση των υπηρεσιών. Η τιμή πρέπει να συμπεριλαμβάνει το κόστος
που δημιουργείται από την παροχή, να έχει υπολογιστεί πριν από την κράτηση ή την άφιξη
του πελάτη και να με βάση το περιθώριο κέρδους που προσδιορίζεται από τον νόμο αλλά και
από τον επιχειρησιακό ανταγωνισμό.
Επιπλέον, λόγω της αναγκαίας χρήσης του νόμου «αναλογία αξίας και τιμής» από τον
πελάτη, το ίδιο προϊόν έχει διαφορετική τιμή σε επιμέρους τμήματα του ξενοδοχείου, γιατί
είναι διαφορετική η εξυπηρέτηση που το συνοδεύει. Για τον λόγο αυτό, το λογιστήριο
αντιμετωπίζει την πρόκληση της διαφοροποίησης αυτής στην τιμή.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5:
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ

Στο κεφάλαιο αυτό, παρουσιάζεται η ξενοδοχειακή δομή των τμημάτων ενός καταλύματος,
αλλά τα δύο πιο συνηθισμένα συστήματα ξενοδοχειακής παρακολούθησης.H main-courante
είναι η μέθοδος που χρησιμοποιείται ευρέως στην χώρα μας και για τον λόγο αυτό γίνεται μία
εκτενή ανάλυση των μεθόδων της. Η usali είναι η δεύτερη μέθοδος αναφοράς, η οποία
εμφανίζεται κυρίως στο εξωτερικό και πολύ λιγότερο στο εσωτερικό, οπότε παρουσιάζονται
τα κύρια χαρακτηριστικά της καθώς και τα θετικά και αρνητικά στοιχεία της.

5.1. Οργάνωση Ξενοδοχειακών Τμημάτων

Η οργάνωση των τμημάτων γίνεται με βάση τα χαρακτηριστικά τους, την ιδιομορφία τους
και τις ανάγκες του κάθε ξενοδοχείου.
Τμήμα ορόφων:

τα υπνοδωμάτια είναι η βάση του κάθε ξενοδοχείου, αφού η

ικανοποίηση του επισκέπτη κατά κύριο λόγο κρίνεται από αυτά. Στον τομέα αυτό
εργάζεται προσωπικό το οποίο ασχολείται με τις αφίξεις και τις αναχωρήσεις στα
δωμάτια, τις προμήθειες

για την καθαριότητα αλλά και τον εξοπλισμό τ ων

δωματίων, την εκπαίδευση του νεοεισερχόμενου προσωπικού αλλά και την
καθαριότητα των δωματίων και των υπολοίπων χώρων του ξενοδοχείου. Στο τμήμα
αυτό, οι κύριες ειδικότητες του προσωπικού είναι της γενικής προϊσταμένης, των
προϊσταμένων των ορόφων, των καμαριέρων και καθαριστριών κτλ. Επίσης, είναι το
τμήμα που επιφέρει τα περισσότερα έσοδα στην επιχείρηση.
Τμήμα υποδοχής: στο τμήμα αυτό ανήκουν οι εργαζόμενοι του ξενοδοχείου οι οποίοι
ασχολούνται άμεσα με τους επισκέπτες, αφού έρχονται σε επαφή από την πρώτη
στιγμή μαζί τους. Κατά την άφιξη τους, τους ενημερώνει για το αν

υπάρχει
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διαθεσιμότητα, αν τα δωμάτια τους είναι έτοιμα, τις παροχές του ξενοδοχείου και
γενικότερα προσπαθεί να καλύψει τις ανάγκες των τουριστών μέσω των παροχών που
προσφέρει. Αν δεν υπάρχει ξεχωριστό τμήμα, είναι για τις κρατήσεις και την
επικοινωνία με τους καινούριους πελάτες που έρχονται σε επαφή με το κατάλυμα.
Τμήμα τηλεπικοινωνιών: το τμήμα αυτό είναι υπεύθυνο για την ενημέρωση και
χρέωση των λογαριασμών των πελατών από τις υπηρεσίες τηλεπικοινωνίας που
χρησιμοποιούν( τηλέφωνο, fax, internet) και την ενημέρωση των εσόδων, την
αποστολή και λήψη fax και email, και την αφύπνιση των πελατών.
Τμήμα συντήρησης: για τις διάφορες βλάβες και ζημιές έχουν συμβεί, το τμήμα
συντήρησης είναι αυτό που είναι υπεύθυνο να τις επιδιορθώσει.
Τμήμα λογιστηρίου: το τμήμα αυτό είναι υπεύθυνο για τις εισπράξεις και πληρωμές
των τμημάτων, για την μισθοδοσία του προσωπικού και τα υπόλοιπα εργατικά
ζητήματα που το αφορούν.
Τμήμα ψυχαγωγίας: στο τμήμα αυτό ανήκουν τα μέρη του ξενοδοχείου όπως το μπαρ,
το εστιατόριο, το γυμναστήριο, η πισίνα, το σπα, δηλαδή παροχές που συμβάλλουν
στην ψυχαγωγία και την διασκέδαση του επισκέπτη
Παρ’ όλα αυτά η ταξινόμηση τους μπορεί να γίνει και με βάση την κερδοφορία τους.
Δηλαδή, ο διαχωρισμός να στηριχτεί στο αν προσφέρουν άμεση κερδοφορία ή αν
λειτουργούν υποστηρικτικά στα κερδοφόρα τμήματα.

5.2. Main Courante

Το main courante είναι ένα σύστημα λογιστικής παρακολούθησης των λογαριασμών των
πελατών εντός ξενοδοχείου. Αφορά πελάτες που είναι μέσα στο ξενοδοχείο και δεν έχει
ακόμη εκδοθεί ο λογαριασμός τους παρόλο που έχουν ήδη κάνει καταναλώσεις. Για την
Γενική Λογιστική η main courante είναι ένας λογαριασμός που περιλαμβάνει τα υπόλοιπα για
τους “πελάτες παραμένοντες”. Το σύστημα αυτό ανήκει στο τμήμα υποδοχής και αποτελεί
ξεχωριστό κομμάτι απαρτιζόμενο από καταρτισμένο προσωπικό.
Οι λειτουργίες και οι στόχοι του τμήματος τήρησης λογαριασμών πελατών είναι η
σωστή τήρηση των αρχείων των λογαριασμών για τους πελάτες ή μη πελάτες, μέσω της
ορθής καταχώρησης των οικονομικών τους συναλλαγών κατά την διάρκεια παραμονής στο
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ξενοδοχείο. Επίσης, παρέχει και άλλες λογιστικές υπηρεσίες όπως η εφαρμογή δικλείδων
ασφαλείας στις κινήσεις του ταμείου και στα υπόλοιπα πελατών-προμηθευτών, τακτοποίηση
διαφόρων οφειλών της λειτουργικής μονάδας του ξενοδοχείου, ενημέρωση της Διοίκησης με
οικονομικές αναφορές για την κερδοφορία και την λειτουργικότητα της επιχείρησης.
Κατά την άφιξη ή και σε πολλές περιπτώσεις πριν από αυτή καθ’ αυτή, δημιουργείται
ο ηλεκτρονικός λογαριασμός του πελάτη και σε αυτόν μπορούν να γίνονται όλες οι
καταχωρήσεις είτε πριν είτε κατά την άφιξη των επισκεπτών.
Έπειτα, γίνονται οι καταχωρήσεις των εγγραφών που χωρίζονται σε χρεωστικές και
πιστωτικές. Χρεωστικές εγγραφές θεωρούνται όλες εκείνες που συμπεριλαμβάνουν όλες τις
παροχές του ξενοδοχείου που προσφέρονται στον πελάτη με χρηματικό αντάλλαγμα, ενώ
πιστωτικές οι επιστροφές και οι εκπτώσεις. Η τιμή του δωματίου μπορεί να περιλαμβάνει και
εκτός της τιμή της διαμονής, το πρωινό, ημιδιατροφή, πλήρη διατροφή ή συνδυασμό των
παραπάνω.

Υπάρχουν

βέβαια και περιπτώσεις στις οποίες ο πελάτης επιλέγει να

προπληρώσει τμήμα των υπηρεσιών ή και το συνολικό ποσό των υπηρεσιών ή το κατάλυμα
λόγω της έντονης κινητικότητας υποχρεώνει τους πελάτες να προπληρώσουν την διαμονή
τους. Όταν συμβαίνει αυτό, για τις υπόλοιπες καταναλώσεις που συμβαίνει εντός του
ξενοδοχείου οφείλει να τις εξοφλήσει την στιγμή που συμβαίνουν και στο ανάλογο τμήμα, το
οποίο στους συγκεκριμένους πελάτες δεν μπορεί να ενημερώσει τον λογαριασμό των αυτών
των πελατών. Αν ο πελάτης έχει προπληρώσει τις νύχτες διαμονής του και αποφασίσει να τις
μειώσει εκδίδεται από την επιχείρηση εκδίδεται απόδειξη πληρωμής και η καταχώρηση στην
main-courante γίνεται με καταχώρηση του ποσού με αρνητικό πρόσημο των νυκτών διαμονής
που δεν θα πραγματοποιηθούν αν πρόκειται για προείσπραξη μετρητοίς, διαφορετικά οι
χρεώστες θα χρεωθούν με το αρνητικό ποσό.
Άλλες μεταβολές που μπορεί να συμβούν είναι η άφιξη ατόμων σε δωμάτιο που μένει
ήδη κάποιος πελάτης. Τότε στην main-courante, και στον λογαριασμό πελάτη αλλάζει ο
αριθμός των ατόμων και η τιμή της διανυκτέρευσης ή η αλλαγή δωματίου. Στην περίπτωση
της αλλαγής της τιμής υποχρεούται σε έκδοση καινούργιας ΑΠΥ με την ημερομηνία που
πραγματοποιήθηκε η αλλαγή. Όταν οι ένοικοι του δωματίου αναχωρήσουν, πρέπει να γίνει η
τακτοποίηση του λογαριασμού στην main-courante συνυπολογίζοντας τον τρόπο πληρωμής
του πελάτη.
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5.2.1. Λογαριασμοί Main-Courante

Οι λογαριασμοί πελατών: στον λογαριασμό αυτό περιλαμβάνονται οι οικονομικές
συναλλαγές μεταξύ των πελατών και του ξενοδοχείου. Το σύστημα main courante
αρχίζει και δημιουργεί λογαριασμό είτε με την κράτηση είτε με την άφιξη του πελάτη
και εξοφλείτε όταν αναχωρούν από το ξενοδοχείο ή όταν ορίσει η επιχείρηση ένα όριο
που από εκεί και πέρα πρέπει να γίνεται η εξόφληση. Το όριο ατό ονομάζεται
πιστωτικό όριο και καθορίζεται με βάση πολλούς παράγοντες όπως την
επισκεψιμότητα, την χρήση πιστωτικής κάρτας κτλ. Συνεπώς, πρέπει να ελέγχεται από
το σύστημα, αν οι πελάτες πλησιάζουν στα πιστωτικά όρια ή όχι, ώστε να
ενημερωθούν και να εξοφλήσουν τις υποχρεώσεις τους.
Οι λογαριασμοί μη πελατών: στον λογαριασμό αυτό παρακολουθούνται οι
οικονομικές συναλλαγές σύμφωνα με τον προηγούμενο λογαριασμό, με την μόνη
διαφορά ότι στην κατηγορία των μη πελατών εντάσσονται οι επισκέπτες που απλά
χρησιμοποιούν παροχές του ξενοδοχείου χωρίς να διαμένουν εκεί
Χρεώστες: αν οι πελάτες ή μη πελάτες δεν εξοφλήσουν τις υποχρεώσεις τους κατά
την αναχώρηση τους από το κατάλυμα, το υπόλοιπο τους μεταφέρεται σε ένα άλλο
λογαριασμό που ονομάζεται χρεώστες. Η απαίτηση δηλαδή μεταφέρεται στους
λογαριασμούς των ταξιδιωτικών γραφείων, στους λογαριασμούς τραπεζών, στους
λογαριασμούς με αργοπορημένες χρεώσεις, στους λογαριασμούς πελατών που
αρνήθηκαν να εξοφλήσουν το χρέος τους κτλ.
Η main-courante διασφαλίζει ότι στα σημεία στα οποία πωλούνται εμπορεύματα ή
παρέχονται υπηρεσίες, τα τερματικά της ή οι ταμειακές μηχανές (που συνδέονται μαζί της)
μπορούν να καταχωρούν τις κινήσεις στους σωστούς λογαριασμούς πελατών ή μη πελατών.
Η πληροφόρηση που παρέχεται μέσω των τερματικών πρέπει να έχει τα εξής
χαρακτηριστικά:
Όνομα τμήματος
Ποσό χρέωσης της πώλησης
Αριθμός δωματίου
Όνομα πελάτη
Συντελεστής ΦΠΑ και ΟΤΑ ( στις περιπτώσεις που υπόκεινται)
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Περιγραφή πώλησης

5.2.2. Μορφές Συστημάτων

Υπάρχουν τρεις μορφές συστημάτων τήρησης των λογαριασμών πελατών:
I.

Χειρόγραφο Σύστημα
Στο σύστημα αυτό αποτελεί το πρώτο σύστημα τήρησης των λογαριασμών. Αν και

πλέον δεν τηρείται στην συχνότητα του παρελθόντος, κάποιες μικρές ξενοδοχειακές μονάδες
συνεχίζουν να το εφαρμόζουν. Τα σημεία πώλησης αποστέλλουν τις πληροφορίες στην maincourante και μετά εκδίδονται καταστάσεις με τα χρεωστικά υπόλοιπα των πελατών. Ο τρόπος
αυτός είναι πολύ χρονοβόρος και εγκυμονεί αρκετά λάθη.
II.

Ηλεκτρομηχανικό Σύστημα
Μεταγενέστερο του χειρόγραφου συστήματος είναι το ηλεκτρομηχανικό το οποίο

συνδυάζει τα χειρόγραφα και τα μηχανογραφημένα έντυπα. Οι συγκεντρωτικές καταστάσεις
των πελατών εκδίδονται από ειδικές μηχανές με αποτέλεσμα τα αποφεύγονται λάθη και
ασυμφωνίες.
III.

Αυτοματοποιημένο Σύστημα
Στο σύστημα αυτό χρησιμοποιούνται εξ ολοκλήρου ηλεκτρονικοί υπολογιστές , οι

οποίοι με την άφιξη των πελατών δημιουργούν λογαριασμούς και οι διάφορες υπηρεσίες που
χρησιμοποιούν ενημερώνουν αυτόματα αυτούς τους λογαριασμούς. Με το σύστημα αυτό
γίνεται γρηγορότερα ο έλεγχος των πιστωτικών ορίων και ο έλεγχος τήρησης των
λογαριασμών που χρησιμοποιούνται.

5.2.3. Εξοπλισμός Τήρησης

Για την τήρηση της main-courante χρειάζεται ο κατάλληλος εξοπλισμός ο οποίος εξαρτάται
από το είδος του συστήματος που χρησιμοποιεί το κάθε ξενοδοχειακό κατάλυμα. Στο μη
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αυτοματοποιημένο ή στο ημιαυτοματοποιημένο σύστημα, οι περισσότερες εργασίες γίνονται
χειρόγραφα οπότε στις συγκεκριμένες περιπτώσεις η οργάνωση και η τήρηση των
λογαριασμών είναι το πλέον σημαντικότερο. Στο αυτοματοποιημένο, η οργάνωση επέρχεται
με την χρήση των υπολογιστών, οπότε ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται πρέπει να είναι
σωστά συντονισμένος.
Οι καρτελοθήκες ή folio trays είναι συνήθως μεταλλικές θήκες και είναι ίσες με τον
αριθμό των δωματίων του καταλύματος. Είναι απαραίτητες για τα χειρόγραφα συστήματα
αφού εκεί φυλάσσονται οι λογαριασμοί των πελατών, όταν δεν καταχωρούνται οι κινήσεις
των πελατών σε αυτούς. Όταν παραμένουν υπόλοιπα πελατών μετά τις αναχώρηση τους, τότε
η καρτελοθήκη μεταφέρεται στο τμήμα λογιστηρίου έως ότου εξοφληθούν και μετέπειτα
μεταφέρονται σε κάποιο ειδικό χώρο προς αποθήκευση μαζί με τις υπόλοιπες καρτελοθήκες
των πελατών που έχουν αναχωρήσει και έχουν μηδενικό υπόλοιπο.
Όπως φαίνεται οι καρτελοθήκες είναι πολύ χρήσιμες στα μη αυτοματοποιημένα
συστήματα. Βέβαια, χρησιμεύουν και στο αυτοματοποιημένο σύστημα, όχι όμως με την ίδια
λειτουργία. Μιας και οι λογαριασμοί των πελατών διατηρούνται ηλεκτρονικά δεν υπάρχει
λόγος να υπάρχουν και στις καρτελοθήκες. Αυτές χρησιμεύουν στην διατήρηση
παραστατικών των πελατών και στην φύλαξη προεκτυπωμένου λογαριασμού για τον πελάτη
που έπεται να αναχωρήσει από το κατάλυμα.
Η καρτελοθήκη επίσης χρησιμεύει και στην διαφύλαξη των παραστατικών που
εκδίδονται από τα διάφορα τμήματα. Τα παραστατικά αυτά δημιουργούνται επειδή η maincourante δεν έχει ηλεκτρονική ενημέρωση από τα τερματικά των τμημάτων και πρέπει να
γίνει η καταχώρηση των κινήσεων του πελάτη αλλά και με το πέρας της ημέρας να ελεγχθούν
οι κινήσεις των τμημάτων. Κάποια καταλύματα όμως, δεν χρησιμοποιούν τις καρτελοθήκες
για τα παραστατικά, αλλά προτιμούν να βρίσκονται σε διαφορετική θήκη. Η θήκη αυτή
καλείται συνήθως θήκη των παραστατικών ή voucher rack και σε αυτήν τοποθετούνται τα
παραστατικά αφού πρώτα έχουν καταχωρηθεί από την main-courante.
Από τα ημιαυτοματοποιημένα κυρίως συστήματα γίνεται χρήση των μηχανών maincourante. Οι μηχανές αυτές καταχωρούν τις κινήσεις των πελατών, εκτυπώνουν τους
λογαριασμούς αναλυτικά, και μέσω αυτών μπορεί να διεξαχθεί ο έλεγχος των
καταχωρήσεων. Έτσι, πραγματοποιείται η αυτόματη ενημέρωση όλων των υπολοίπων των
πελατών ,που μπορεί όπως να παραμονεύει λάθη, και η διοίκηση μπορεί να παρακολουθεί τις
κινήσεις ανά πάσα στιγμή. Τα πλήρως αυτοματοποιημένα λόγω της χρήσης ηλεκτρονικών
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υπολογιστών δεν χρησιμοποιούν τέτοιου είδους μηχανές και σιγά σιγά αντικαθιστούν τις
μηχανές της main-courante αφού προσφέρουν ταχύτητα και μηδενισμό των λαθών.
Κύριος ηλεκτρονικός εξοπλισμός των καταλυμάτων αποτελεί η μηχανογραφημένη
ταμειακή μηχανή και ο ηλεκτρονικός υπολογιστής. Η μηχανή βρίσκεται στον χώρο της
υποδοχής και την λειτουργεί ο ταμίας ή ο main-courantier. Συνήθως συνδέεται με έναν
κεντρικό υπολογιστή και μεταφέρει τις κινήσεις της στην main-courante. Ο ηλεκτρονικός
υπολογιστής είναι το βασικότερο εργαλείο στα χέρια του λογιστηρίου και της main-courante.
Μέσα από αυτόν μπορεί να πραγματοποιεί όλες τις λογιστικές καταχωρήσεις , να επικοινωνεί
με τα τερματικά των τμημάτων, να έχει οποιαδήποτε στιγμή εικόνα για τις κινήσεις των
πελατών, τις κρατήσεις κτλ . Η εφαρμογή του έχει μετατρέψει χρονοβόρες διαδικασίες σε
ολιγόλεπτες και χωρίς τα τεράστια λάθη που εμφανίζονταν παλαιότερα. Προσφέρει, την
δυνατότητα εφαρμογής δικλείδων ασφαλείας αλλά και την διενέργεια διασταυρώσεων ώστε
να αποτυπώνεται η πιο ορθή λογιστική εικόνα. Με την εισαγωγή και αυτονομία των
υπολογιστών δημιουργούνται ξεχωριστές θέσεις εργασίας , οι οποίες είναι αυτόνομες αλλά
μπορούν να επικοινωνούν μεταξύ τους, δημιουργώντας έτσι ένα δίκτυο υπολογιστών που
ελέγχεται από έναν υπολογιστή server. Συνεπώς, η main-courante διαθέτει στον χειριστή της
δυνατότητες ελέγχου των υπολοίπων και των πιστωτικών ορίων, του ταμείου, της αποθήκης
και των α΄ υλών και ούτω καθ’ εξής.

5.2.4. Εκδιδόμενα Παραστατικά

Όπως έχει διατυπωθεί, η main-courante εκδίδει παραστατικά στους πελάτες των ξενοδοχείων:
 Απόδειξη παροχής υπηρεσιών
Στις αποδείξεις παροχής υπηρεσιών παρουσιάζονται τα αποτελέσματα από την maincourante. Κύρια χαρακτηριστικά των αποδείξεων είναι ότι εκδίδονται σε διπλότυπη ή
τριπλότυπη μορφή, αθεώρητες βάσει νόμου, και πάνω αναφέρονται τα στοιχεία του
συναλλασσομένου-πελάτη, δηλαδή του επισκέπτη. Στην περίπτωση που κάποιο τουριστικό
γραφείο ή κάποιος φορέας φέρει τους επισκέπτες στο κατάλυμα, τότε ο συναλλασσόμενος
είναι το γραφείο ή ο φορέας και όχι οι επισκέπτες και τότε αντί για απόδειξη έχουμε έκδοση
τιμολογίου παροχής υπηρεσιών. Τα στοιχεία που προαναφέρθηκαν, πρέπει οποιοσδήποτε να
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συμπεριλαμβάνουν το ονοματεπώνυμο του συναλλασσόμενου, τα στοιχεία της κύρια
κατοικίας ή έδρας του και τον αριθμό του δωματίου-ων

στο οποίο διέμενε-αν στο

ξενοδοχείο.
Σύμφωνα με την νομοθεσία, η έκδοση του παραστατικού μπορεί να γίνει από την
πρώτη μέρα διαμονής μέχρι και πριν την αναχώρηση του πελάτη. Στις περιπτώσεις, που η
επιχείρηση έχει θέσει όριο πίστωσης, τότε της παρέχεται το δικαίωμα να εκδίδει παραπάνω
από ένα παραστατικά, αλλά υποχρεούται το τελευταίο να καλύπτει την τελευταία ημέρα που
διαμένει.
Η main-courante με την εμφάνιση ενός καινούριου πελάτη δημιουργεί έναν
λογαριασμό με μηδενικό υπόλοιπο. Έπειτα, ανάλογα με το αν ο πελάτης καταθέσει
προκαταβολή, κάνει λήψη υπηρεσιών του ξενοδοχείου κτλ, ο λογαριασμός χρεώνεται ή
πιστώνεται ανάλογα με το είδος της κίνησης. Στο τέλος πρέπει ο λογαριασμός αυτός να έχει
μηδενικό υπόλοιπο, αφού ο συναλλασσόμενος με το πέρας της διαμονής του θα πρέπει να
έχει εξοφλήσει τις υποχρεώσεις του είτε με κατάθεση μετρητών είτε με μεταφορά των
υποχρεώσεων του σε τρίτους.
Οι ενδιάμεσες καταχωρήσεις της main-courante καλούνται εγγραφές και αυτές
γίνονται με χειρόγραφο ή με μηχανογραφημένο τρόπο που εξαρτάται από το σύστημα που
χρησιμοποιεί η επιχείρηση.
Τρεις είναι κυρίως οι λογαριασμοί που χρησιμοποιούνται από όλα τα συστήματα της
main-courante, οι λογαριασμοί πελατών που αναφέρονται στις κινήσεις των μεμονωμένων
πελατών και από εκεί εκδίδονται οι αποδείξεις, οι συγκεντρωτικοί λογαριασμοί που
αναφέρονται στις συνολικές αφίξεις από διαφόρους φορείς και γίνεται η έκδοση τιμολογίου
παροχής υπηρεσιών, και οι λογαριασμοί μη πελατών που αφορούν τους επισκέπτες που δεν
έρχονται για την παροχή ύπνου στο κατάλυμα αλλά για τις άλλες υπηρεσίες που παρέχει.
 Τιμολόγια παροχής υπηρεσιών
Όπως έχει προαναφερθεί, όταν ο συναλλασσόμενος είναι τουριστικό γραφείο αντί της
απόδειξης παροχής υπηρεσιών, εκδίδεται τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών. Γενικότερα, όταν ο
συναλλασσόμενος δεν είναι ιδιώτης αλλά επιτηδευματίας, η ξενοδοχειακή επιχείρηση πρέπει
να εκδίδει τιμολόγιο στο οποίο να αναγράφει την επωνυμία της επιχείρησης, την διεύθυνση
της έδρας, τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου, το επάγγελμά της και την Δ.Ο.Υ στην οποία
ανήκει.
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 Πιστωτικά τιμολόγια
Τα πιστωτικά τιμολόγια εκδίδονται σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Όταν η επιχείρηση
θελήσει να παρέχει μία έκπτωση στον πελάτη της, τότε εκδίδει πιστωτικό τιμολόγιο. Επίσης,
στην περίπτωση λάθους του αρχικού τιμολογίου τότε της παρέχεται η δυνατότητα της
έκδοσης πιστωτικού τιμολογίου.
 Ακυρωτικά τιμολόγια
Στην περίπτωση όπου η επιχείρηση εκδώσει ένα παραστατικό και για κάποιον λόγο
δεν το χρησιμοποιήσει, τότε υποχρεούται να εκδώσει ακυρωτικό τιμολόγιο στο οποίο να
αναφέρεται το πρώτο παραστατικό που δεν χρησιμοποιήθηκε και ακριβώς ότι είχε αναγραφεί
σε αυτό, για να μπορούν μετά να γίνουν οι κατάλληλες καταχωρήσεις.
 Αποδείξεις
Οι αποδείξεις λιανικής πώλησης εκδίδονται από συγκεκριμένα τμήματα του
ξενοδοχείου, όπως για παράδειγμα το εστιατόριο, η καφετέρια κτλ, πέραν από την έκδοση
της απόδειξης παροχής υπηρεσιών που αφορά την διαμονή των πελατών. Τα τμήματα αυτά
εκδίδουν στοιχεία που αφορούν τα ημερήσια σύνολα των αποδείξεων, για να είναι εφικτή η
καταχώρηση τους από την main-courante.
Οι αποδείξεις αυτές εκδίδονται συνήθως από ταμειακές μηχανές , αν τα ακαθάριστα
έσοδα από τις πωλήσεις ξεπερνούν το 40% των εσόδων από τις παροχές της διαμονής, ή από
υπολογιστές, οι οποίοι μπορεί να είναι συνδεδεμένοι σε δίκτυο. Από τις ταμειακές μηχανές
εκδίδονται αποδείξεις και κάθε μέρα εκδίδεται ένα επιπλέον στοιχείο το ονομαζόμενο «Ζ»,
που εμπεριέχει το συνολικό ποσό των εκδιδόμενων αποδείξεων λιανικής για την ημέρα που
εκδόθηκε. Από τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές εκδίδονται μηχανογραφημένες διπλότυπες ή
τριπλότυπες αποδείξεις . Εντούτοις ,βέβαια, υπάρχει η δυνατότητα έκδοσης χειρόγραφης
απόδειξης λιανικής πώλησης, αλλά η μέθοδος αυτή είναι χρονοβόρα γι αυτό και
χρησιμοποιείται σε σπάνιες και αναγκαίες περιπτώσεις. Όπως συμβαίνει και με τις αποδείξεις
παροχής υπηρεσιών, αν ο πελάτης είναι επιτηδευματίας, δεν εκδίδεται απόδειξη λιανικής
πώλησης, αλλά τιμολόγιο πώλησης και σε αυτό αναφέρονται όλες οι υποχρεωτικές
πληροφορίες.
Εκτός από τις αποδείξεις λιανικής πώλησης, η ξενοδοχειακή επιχείρηση οφείλει να
εκδίδει αποδείξεις αυτοπαράδοσης αγαθών ή ιδιοχρησιμοποίησης υπηρεσιών, σε περιπτώσεις
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παροχής δωρεάν φαγητού στο προσωπικό ή σε περιπτώσεις φιλοξενίας, επειδή είναι
υποκείμενη σε κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α. Σε αυτές τις αποδείξεις, που εκδίδονται
αθεώρητες, η τιμή των αγαθών ισούται με την τιμή αγοράς ενώ η τιμή των υπηρεσιών ισούται
με την τιμή των εξόδων που πραγματοποιήθηκαν για να δημιουργηθεί η υπηρεσία.
Τα ξενοδοχεία όπως και κάθε εμπορική επιχείρηση, όταν εισπράττει το ποσό ενός
τιμολογίου, όταν εισπράττει κάποια προκαταβολή ή κάποιο ποσό ως έναντι λογαριασμού,
οφείλει να εκδίδει απόδειξη είσπραξης με την ημερομηνία, τα στοιχεία του συμβαλλόμενου,
το δωμάτιο στο οποίο διέμενε και την υπογραφή του.
Σύμφωνα με το άρθρο 23 του Ν.4172/2013, που ισχύει από 1.1.2014,για δαπάνη άνω
των 500 ευρώ για επιχειρήσεις και άνω των 1500 ευρώ για ιδιώτη, υπάρχει υποχρέωση
εξόφλησης μέσω τραπεζικής συναλλαγής για να μπορεί να εκπέσει φορολογικά. Συνεπώς, ο
ταμίας του ξενοδοχείου οφείλει να ενημερώσει τους πελάτες του αν ξεπερνούν τα 500 ή 1500
ευρώ αντίστοιχα, και να ακολουθηθούν οι απαραίτητες διαδικασίες εξόφλησης.

5.2.5. Ημερήσιες Καταστάσεις-Πρόσθετα Βιβλία
 Ταμειακή Κατάσταση
Η ταμειακή κατάσταση είναι μία ημερήσια αναφορά του ταμείου της υποδοχής της
ξενοδοχειακής μονάδας για τις εισπράξεις και τις πληρωμές που πραγματοποίησε, με τις
απαραίτητες πληροφορίες. Τέτοιες κινήσεις είναι συνήθως οι εξοφλήσεις πελατών, η
είσπραξη προκαταβολών, η είσπραξη ποσών από παροχή χώρων της μονάδας, οι επιστροφές
χρημάτων, πληρωμές εξόδων για λογαριασμό πελατών κτλ. Στο τέλος της αναφοράς πρέπει
να αναγράφεται το όνομα του ταμία και η υπογραφή του ή το main-courantier που το εκδίδει.
 Βιβλίο Πόρτας
Το Βιβλίο Πόρτας, περιέχει τα στοιχεία των πελατών, τις ημερομηνίες που διαμένουν
στο ξενοδοχείο και το δωμάτιο τους. Με την άφιξη ενός πελάτη γίνεται η συμπλήρωση του
χειρόγραφου ή η έκδοση του μηχανογραφημένου βιβλίου πόρτας. Δίνεται η δυνατότητα κατά
την άφιξη γκρουπ, λόγω έλλειψης χρόνου, η συνολική εγγραφή του ονόματος του γκρουπ ή
του ταξιδιωτικού γραφείου που διαμεσολάβησε, με τις ημερομηνίες διαμονής των ατόμων και
των δωματίων που θα διαμένουν, και στις παρατηρήσεις να προστεθεί το πλήθος των ατόμων

55

και άλλες αναγκαίες πληροφορίες. Αν η πληρωμή γίνει από το γραφείο, τότε υποχρεωτικά
πρέπει να αναφέρεται το όνομα του στο βιβλίο πόρτας. Αν ο πελάτης έχει εκτός από την
παροχή ύπνου και άλλα προνόμια με μία συγκεντρωτική τιμή, όπως πρωινό, χρήση
γυμναστηρίου, τότε πρέπει να αναγράφεται στις παρατηρήσεις τι περιλαμβάνει η διαμονή
εκτός από τον ύπνο.
Στην περίπτωση του time sharing 23 , το ξενοδοχείο οφείλει να γράψει την πρώτη μέρα
της περιόδου στην οποία αναφέρεται το όνομα του τουριστικού γραφείου αλλά και αναλυτικά
τα ονόματα των πελατών και τον αριθμό των δωματίων τους.
Το Βιβλίο Πόρτας ήταν θεωρημένο και υποχρεωτικό από τις φορολογικές και
αστυνομικές διατάξεις. Από τη 1.1.2014, σύμφωνα με την ΠΟΛ1023/2014 και το άρθρο 4
περίπτωση 23 της υποπαραγράφου Ε1 του Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α/2012), καταργείται η
υποχρέωση τήρησης πρόσθετων βιβλίων, που σημαίνει ότι δεν θεωρούνται πλέον αλλά και η
τήρηση τους καθίσταται προαιρετική. Έτσι και οι ξενοδοχειακές μονάδες, από τις
φορολογικές διατάξεις, απαλλάσσονται από την τήρηση του Βιβλίου Πόρτας. Όμως, αυτό δεν
εφαρμοζόταν μόνο από τις φορολογικές αρχές αλλά και από τις αστυνομικές24, οι οποίες δεν
έχουν δώσει περαιτέρω διευκρινίσεις για την ισχύ της τήρησης στοιχείων πελατών. Έτσι,
θεωρητικά ακόμη ισχύει η αστυνομική διάταξη. 25
 Ημερολόγιο Πωλήσεων
Η main-courante έχει την δυνατότητα έκδοσης του ημερολογίου πωλήσεων. Το
ημερολόγιο πωλήσεων περιλαμβάνει τις τιμολογημένες πωλήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί
μέσα στην διαχειριστική περίοδο, είτε έχουν εξοφληθεί είτε όχι.
Τα χαρακτηριστικά του ημερολογίου, σύμφωνα με την Καπίκη-Πιβεροπούλου (2004),
είναι ο αύξων αριθμός για κάθε καταχώρηση, τα στοιχεία του παραστατικού, το
ονοματεπώνυμο του πελάτη, ο αριθμός του δωματίου, η καθαρή αξία των υπηρεσιών και ο
αντίστοιχος συντελεστής Φ.Π.Α αλλά και το ποσό του, ο τρόπος πληρωμής και αν είναι
χονδρική και λιανική πώληση.
23.time sharing ή Χρονομεριστική μίσθωση είναι μία μορφή ιδιοκτησίας ή το δικαίωμα χρήσης μιας ιδιοκτησίας, που είναι
κατάλυμα διακοπών, για μια χρονική περίοδο π.χ. μία ή περισσότερες εβδομάδες για καθορισμένη περίοδο του έτους.
24. η αστυνομική διάταξη υπ' αριθ. 8 Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας (ΦΕΚ Β'-1957/1.11.1999) όπως τροποποιήθηκε με
την Αριθ.1500/3/1-κθ' (ΦΕΚ Β1674/2003) Έγκριση της Αστυνομικής Διάταξης υπ' αριθ. 8Α
25. Εκτός από το βιβλίο πόρτας υπάρχουν και άλλα επιπρόσθετα βιβλία που πλέον έπαψε η υποχρεωτική τήρηση τους και η
θεώρηση τους από τις αρμόδιες ΔΟΥ. Τα βιβλία αυτά είναι:
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 Ημερήσιο Ισοζύγιο main-courante.
Το ημερήσιο ισοζύγιο είναι μία μηχανογραφημένη εκτύπωση που αναφέρεται στα
ημερήσια έσοδα που έχει το κάθε τμήμα σε συνδυασμό με τις κινήσεις των
συναλλασσομένων (πελάτες και μη πελάτες).
Η βασική του δομή που ακολουθούν τα ημερήσια ισοζύγια είναι η εξής: Κάθε
λογαριασμός του πελάτη ή μη πελάτη καταχωρείται σε μία σειρά. Επιπλέον, η πρώτη στήλη
αναφέρει το δωμάτιο που διαμένει, η δεύτερη τον αριθμό των ατόμων, έπειτα το όνομα του
πελάτη ή μη πελάτη, τμήματα του ξενοδοχείου με τις ανάλογες χρεώσεις, το συνολικό
αποτέλεσμα, και η τελευταία στήλη εμπεριέχει τις παρατηρήσεις.
Για να δημιουργηθεί το ισοζύγιο πρέπει η main-courantier να καταφέρει να συλλέξει
τις σωστές ημερήσιες κινήσεις των πελατών. Ένας χρήσιμος τρόπος για να αποκτήσει τα
αληθή δεδομένα είναι να καταγράψει τις οικονομικές κινήσεις των πελατών σε τρία χρονικά
διαστήματα την ημέρα. Πιο αναλυτικά, μετά το πέρας του πρωινού μπορεί να
λογιστικοποιήσει τις αποδείξεις που έχουν εκδοθεί από το τμήμα του πρωινού και να τις
καταχωρήσει στους αντίστοιχους λογαριασμούς των πελατών.
Το απόγευμα και κάποια συγκεκριμένη ώρα που θα έχει ορίσει η ξενοδοχειακή
διοίκηση-ανάλογα με την μέση ώρα άφιξης των επισκεπτών-να γίνεται η καταχώρηση της
τιμής του δωματίου και μετά το κλείσιμο των τμημάτων του καταλύματος να καταχωρούνται
οι καταναλώσεις –χρεώσεις στους αντίστοιχους πελάτες. Αφού καταχωρηθούν οι ημερήσιες
κινήσεις, πρέπει γίνει η τακτοποίηση των λογαριασμών με τις προκαταβολές και τυχόν άλλες
διορθώσεις που έχουν συμβεί.

Εκτός όμως από αυτές τις καταχωρήσεις, στο ισοζύγιο

αναφέρονται και οι αφίξεις της ημέρας με σειρά άφιξης, καθώς και τα έσοδα των τμημάτων
από την ημερήσια αναφορά τους. Με αυτό τον τρόπο , δημιουργείται ένα ορθό ημερήσιο
ισοζύγιο που μπορεί άμεσα να επαληθευθεί με τις συνολικές εισπράξεις των επιμέρους
τμημάτων, διαδικασία που γίνεται στο τέλος της ημέρας και φυσικά πριν από το άνοιγμα των
τμημάτων του ξενοδοχείου για την επόμενη μέρα.
Όταν υπάρχουν κρατήσεις από τουριστικά γραφεία, προμήθειες αλλά και οι
χρεώστες, καταχωρούνται και αυτοί οι λογαριασμοί στο ισοζύγιο της Main-courante. Με την





Το βιβλίο εντυπώσεων πελατών
Μηνιαίο δελτίο κινήσεως ξενοδοχείου
Δελτία άφιξης και αναχώρησης πελατών
Βιβλίο συναλλάγματος
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εμφάνιση αυτών των λογαριασμών επηρεάζεται το γενικό σύνολο, το ταμείο, οι προμήθειες
και οι χρεώστες και για τον λόγο αυτό πρέπει να υπολογισθούν ξανά ώστε να εμφανίσουν το
σωστό αποτέλεσμα.
Το αποτέλεσμα που προκύπτει από το ημερήσιο ισοζύγιο της main-courante πρέπει να
ελέγχεται ώστε να αποφευχθούν τυχόν λάθη. Πρώτα διενεργείται έλεγχος ισοτήτων και μετά
γίνεται η σύγκριση με άλλα λογιστικά στοιχεία. Δηλαδή:
Η στήλη σύνολο ημέρας ισούται με το άθροισμα των στηλών των συμφωνηθέντων
(arrangement) και των έκτακτων καταναλώσεων (εστιατόριο, μπαρ, καφετέρια κτλ)
Το άθροισμα των στηλών σύνολο ημέρας και υπόλοιπο προηγούμενης ημέρας να
ισούται με το γενικό σύνολο.
Το άθροισμα της στήλης υπόλοιπο προηγούμενης ισούται με το υπόλοιπο σε
μεταφορά της προηγούμενης ημέρας.
Το σύνολο των πιστώσεων ισούται με το άθροισμα του ταμείου, των
εκπτώσεων/διορθώσεων, των προκαταβολών, των χρεωστών και των προμηθειών.
Το υπόλοιπο σε μεταφορά ισούται με το γενικό σύνολο, μετά την αφαίρεση του
συνόλου των πιστώσεων.
Αφότου διενεργηθεί ο έλεγχος, γίνεται διασταύρωση με το Βιβλίο Πόρτας όσο αφορά
τον αριθμό κατειλημμένων δωματίων, ατόμων και των συμφωνηθέντων πελατών.
Τις συγκεντρωτικές καταστάσεις των τμημάτων για τις χρεωστικές και μετρητοίς
καταναλώσεις των πελατών.
Τα παραστατικά που έχουν εκδοθεί από το ταμείο της υποδοχής για τις διάφορες
πιστώσεις.
Την ταμειακή κατάσταση για το σύνολο της στήλης ταμείο.

5.2.6. Νυχτερινό Κλείσιμο

Λόγω της εικοσιτετράωρης λειτουργίας των καταλυμάτων και ιδίως των μεγάλων
ξενοδοχείων δεν είναι εύκολη η παρακολούθηση και ο έλεγχος των κινήσεων που γίνεται
κατά την διάρκεια της ημέρας. Για τον λόγο αυτό υπάρχει το νυχτερινό κλείσιμο κατά το
οποίο γίνεται ο έλεγχος των κινήσεων που πραγματοποιήθηκαν στην main-courante και στα
τμήματα κατά την διάρκεια της ημέρας. Η λειτουργία του είναι πολύ σημαντική και
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απαραίτητη για την ορθή απεικόνιση των κινήσεων των λογαριασμών ώστε να αποφευχθεί η
σωρεία λαθών που θα μεταφερθούν στο λογιστήριο. Αυτό πραγματοποιείται όταν έχουν
κλείσει όλα τα επιμέρους τμήματα και η εργασία μπορεί να γίνει χωρίς διακοπές. Κύριος
σκοπός του κλεισίματος είναι η συμφωνία από τις αναφορές των τμημάτων με τις κινήσεις
των λογαριασμών των πελατών και μη πελατών. Στο νυχτερινό κλείσιμο επαληθεύονται οι
κινήσεις που έχουν γίνει για τους πελάτες και μη πελάτες, ισοσκελίζονται όλοι οι
λογαριασμοί, ελέγχει τυχόν προβλήματα στην κατάσταση πελατών και τα πιστωτικά τους
όρια, εκδίδει τις απαιτούμενες αναφορές για την διοίκηση.
Το νυχτερινό κλείσιμο με την χρήση του αυτοματοποιημένου συστήματος,
πραγματοποιείται γρηγορότερα και αξιόπιστα σε σύγκριση με τα παλαιότερα συστήματα.
Όλα τα τμήματα, όλες οι συσκευές που κάνουν χρήση οι πελάτες ενημερώνουν αυτόματα τις
καρτέλες τους, με συνέπεια ο νυχτερινός main-courantier να αφιερώνει περισσότερο χρόνο
στις καταχωρήσεις κλεισίματος και στο ισοζύγιο ημέρας. Έτσι αντιπαραβάλλονται οι
καταχωρήσεις με τις υπόλοιπες καταστάσεις που υπάρχουν έξω από την χρήση της maincourante και διορθώνονται τα λάθη που εμφανίζονται.

5.3.USALI

Το Uniform System of Accounts for the Lodging Industry (USALI) είναι ένα λογιστικό
σύνολο πρότυπων άρθρων που δημιουργήθηκε από τον Αμερικάνικο Σύνδεσμο Ξενοδοχείων
και Καταλυμάτων το 1926, για να μπορέσει να καλυφθεί η ανάγκη κάλυψης της
ανομοιομορφίας των οικονομικών καταστάσεων στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Πλέον με
την ανάπτυξη της ξενοδοχειακής βιομηχανίας, έχει δημιουργηθεί η δέκατη έκδοση του.
Η usali είναι ένα Ενιαίο Σύστημα Λογαριασμών που διαχωρίζει τα έσοδα και τα έξοδα
με κριτήριο το τμήμα προέλευσης του ξενοδοχείου. Με τον διαχωρισμό των τμημάτων σε
λειτουργικά ή γενικά, η διοίκηση του ξενοδοχείου μπορεί να γνωρίζει τις δαπάνες που
πραγματοποιήθηκαν σε όλα τα τμήματα και με μεγάλη ακρίβεια.
Λόγω της άμεσης σύγκρισης των οικονομικών καταστάσεων

με

άλλες

ανταγωνιστικές μονάδες που διαθέτονται στις ξενοδοχειακές διοικήσεις, αφού γίνεται η
χρήση των κοινών όρων ,η usali έχει υιοθετηθεί από πάρα πολλές ξενοδοχειακές
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επιχειρήσεις. Στην χώρα μας, από την μελέτη των Παυλάτου και Πάγγιου (2007) περίπου το
12% χρησιμοποιεί την μέθοδο αυτή στα καταλύματά του, από το οποίο, ποσοστό της τάξης
του 10% διαχειρίζεται από διεθνείς επιχειρήσεις.
Τα τμήματα διακρίνονται σε λειτουργικά και γενικά. Τα λειτουργικά τμήματα που
δημιουργούν τα έσοδα και συνεπώς και έξοδα στις ξενοδοχειακές μονάδες με βάση αυτή τη
μέθοδο είναι:
Δωμάτια: τα έσοδα αυτά προέρχονται από την παροχή υπηρεσιών για την διαμονή
και διανυκτέρευση

που προσφέρει τα κατάλυμα, και τα έξοδα είναι όλα όσα

χρειάζονται για την παροχή αυτής της υπηρεσίας
Επισιτικά τμήματα: τα έσοδα προέρχονται από τις δευτερεύουσες λειτουργίες του
ξενοδοχείου όπως για παράδειγμα εστιατόρια, καφετέριες , και τα έξοδα είναι αυτά
που είναι απαραίτητα για την σωστή λειτουργία των τμημάτων.
Λοιπά λειτουργικά τμήματα: τα έσοδα προέρχονται από άλλες συμπληρωματικές
λειτουργίες των ξενοδοχείων όπως spa, γήπεδα τέννις κτλ και οι δαπάνες που είναι
αυτές που είναι αναγκαίες για την ορθή λειτουργία τους.
Ενοίκια και άλλα έσοδα: τα έσοδα αυτά είναι λειτουργικά έσοδα που προέρχονται από
ενοίκια, πιστωτικοί τόκοι κτλ
Όσα έξοδα υπάρχουν για να στηρίξουν την σωστή λειτουργία του ξενοδοχείου
δημιουργούνται από τα γενικά τμήματα.
Τμήμα διοίκησης: διάφορα έξοδα τραπεζών, έξοδα φιλοξενίας, επισφαλείς πελάτες
κτλ
Τμήμα διάθεσης και διαφήμισης: έξοδα εκθέσεων, συνεδρίων κτλ
Ενέργεια και συντήρηση: πάγιες δαπάνες όπως ηλεκτρισμός, ύδρευση, επισκευές και
συντηρήσεις κτλ
Αμοιβές διαχείρισης: οι δαπάνες της αμοιβής όταν στηρίζεται στον κύκλο εργασιών ή
στην κερδοφορία
Ενιαίος Φόρος Ακινήτων Ιδιοκτησίας: κρατικός φόρος που επιβάλλεται στα ακίνητα
Ασφάλιστρα, ενοίκια: ασφάλιστρα για την ασφάλεια του κτιρίου, και ενοίκια για
διάφορους χώρους.
Τα πλεονεκτήματα της χρήσης της usali είναι καταρχήν, ότι παρέχει την δυνατότητα
σύγκρισης των οικονομικών καταστάσεων ανάμεσα στις χρήσεις, και μεταξύ εταιρειών.
Επίσης, παρέχει στα διοικητικά μέλη εκτενείς αναφορές για την λήψη ορθών αποφάσεων.
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Επιπλέον, όταν η επιχείρηση εμφανίζει κάποιες δυσχέρειες, αυτές εύκολα μπορούν να
διακριθούν ώστε να επιλυθούν τάχιστα.
χρηματοοικονομική επίδοση αλλά και η

Η βελτίωση του εσωτερικού ελέγχου, η
ευκολία κατανόησης

των καταστάσεων και

αναφορών από άτομα με έλλειψη ξενοδοχειακής γνώμης, κάνει την usali ιδιαίτερα ελκυστική.
Από ελληνικής σκοπιάς, για να χρησιμοποιηθεί πρέπει να τροποποιηθεί το ΕΓΛΣ
ώστε να είναι συμβατό με την usali. Η αλλαγή αυτή είναι θεωρητικά ευκολότερη σε μία
μικρή επιχείρηση, αλλά δεν

καταργείται το ελληνικό σχέδιο , απλά αναθεωρείται η

εφαρμογή του. Πέραν αυτού, θα πρέπει να αλλάξει η ελληνική φιλοσοφία για την εργασία
των λογιστών, μιας και θα πρέπει να λογίζεται ως σύμβουλος της διοίκησης της
ξενοδοχειακής μονάδας και θα του προτείνεται η δημιουργία προϋπολογισμών για την λήψη
αποφάσεων.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6:
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

Παρακάτω γίνεται η λογιστική ανάλυση μίας ξενοδοχειακής επιχείρησης. Λόγω ευκολίας και
ανάγκης εμβάθυνσης στον ξενοδοχειακό κλάδο, αν και η εταιρεία έχει και άλλες
δραστηριότητες, αυτές δεν θα ληφθούν υπόψη. Επιπλέον, θα χρησιμοποιηθούν ορισμένα
σημαντικά ενδεικτικά γεγονότα για την λογιστική της παρακολούθηση κατά τη διάρκεια ενός
έτους.
Η εταιρεία «ΣΚΙΑΘΟΣ

Α.Ε.»

που εδρεύει στην Θεσσαλονίκη, αποφάσισε να

διευρύνει τις επαγγελματικές της δραστηριότητες με την ίδρυση μιας ξενοδοχειακής μονάδας
στο νησί της Σκιάθου. ( Η Σκιάθος ανήκει στα νησιά του Αιγαίου που έχουν διαφορετικό
συντελεστή ΦΠΑ από την ηπειρωτική Ελλάδα, οπότε οι συντελεστές ΦΠΑ είναι 5,9 και 16%.
Παρακάτω για τη σωστή απεικόνιση των λογιστικών γεγονότων, γίνεται η χρήση αυτών των
συντελεστών)
Για τον λόγο αυτό προέβει στις παρακάτω ενέργειες:
1. Στις 2/03/2014 αγόρασε μία παραθαλάσσια έκταση 50 στρεμμάτων όπου υπάρχει
χτισμένο ένα μικρό ξενοδοχείο στην περιοχή Κουκουναριές στην Σκιάθο. Η αξία
του ακινήτου αυτού ανέρχεται στο 1.000.000 ευρώ. Πέραν της αγοράς, πλήρωσε τα
έξοδα του κτηματομεσίτη και συμβολαιογράφου (2%*1.000.000)20.000 ο καθένας
, έξοδα παράστασης δικηγόρου για την σύνταξη του συμβολαίου 5.000, για τέλος
εγγραφής

στο

Μεταβίβασης

υποθηκοφυλακείο
Ακινήτων(

(0,475%*1.000.000)

3%*1.000.000)

30.000,

για

4.750,

για

Φόρο

Φόρο

υπέρ

ΟΤΑ

(3%*1.000.000) 30.000€.
2. Στις 5/04/2014, μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών αγοράς, αναθέτει στο
λογιστικό γραφείο « Κ.» με το οποίο συνεργάζεται, την έναρξη του
υποκαταστήματος στην Δ.Ο.Υ της Νέας Ιωνίας Βόλου, όπως και την εγγραφή του
στο ξενοδοχειακό επιμελητήριο του νομού. Το λογιστικό γραφείο «Κ.», αποφασίζει
να αναλάβει την έναρξη και υπολογίζει την αμοιβή του για αυτές τις διαδικασίες σε
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350,00€ πλέον ΦΠΑ 16%, εκδίδοντας τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών Ν18, τοις
μετρητοίς.
3. Στις 28/04/2014, γίνεται η έναρξη του υποκαταστήματος, και η εταιρεία αποφασίζει
να κατεδαφίσει δύο

πτέρυγες του παλαιού κτιρίου και να αναγείρει πέντε

καινούριες, όπου δύο από αυτές θα εκμεταλλευτούν ως δωμάτια διαμονής, και οι
άλλες τρεις θα γίνουν εστιατόριο, bar και spa . Έτσι, ανέθεσε στην εργολαβική
εταιρεία «Σ .» την περαίωση του έργου αυτού. Η ατομική επιχείρηση «Σ.» μελέτησε
το έργο, δημιούργησε μία μακέτα και έστειλε στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας,
το κοστολόγιο των εργασιών της, με τιμολόγιο Ν45. Έξοδα κατεδαφίσεως 40.000€
πλέον ΦΠΑ 16% και έξοδα ανέγερσης των νέων εγκαταστάσεων 90.000 €(45.000€
το εστιατόριο, 30.000€ το bar και 15.000€ το spa) πλέον ΦΠΑ 16%,
συμπεριλαμβανομένου

παρακρατούμενου

φόρου

εργοληπτών

3%,

οποίος

αποδίδεται τον μήνα έκδοσης του τιμολογίου. Συμφωνήθηκε ότι με την έκδοση του
τιμολογίου θα γίνει άμεσα η εξόφληση του ποσού με ηλεκτρονική τραπεζική
συναλλαγή στην Εθνική Τράπεζα σε λογαριασμό της κατασκευαστικής εταιρείας.
(Τα έξοδα κατεδάφισης παλαιού κτιρίου καταχωρούνται στον λογαριασμό 11.03 και
υπόκεινται σε απόσβεση. Αν όμως επακολουθεί ανέγερση νέου κτιρίου, τότε τα
έξοδα αυτά όπως και τυχόν αποζημιώσεις τους καταβάλλονται σε μισθωτές του
παλαιού κτιρίου που κατεδαφίζεται και προσαυξάνουν το κόστος ανέγερσης του
νέου κτιρίου.)
4. Στις 2/05/2014, αποφασίζει να πουλήσει τον παλιό εξοπλισμό του ξενοδοχείου στην
τιμή των 198.000 € πλέον ΦΠΑ 16% . Η αξία αγοράς τους

ήταν

200.000

αποσβεσμένα κατά (200.000*3/12*10%) 5.000. Η «ΝΗΣΟΣ Α.Ε.», ξενοδοχείο που
εδρεύει στην ίδια περιοχή, αποφάσισε να αγοράσει τον παλαιό εξοπλισμό πλέον
ΦΠΑ 16%, επί πιστώσει. Η «ΣΚΙΑΘΟΣ Α.Ε.» εξέδωσε τιμολόγιο δελτίο
αποστολής Ν1.
5. Στα μέσα Ιουλίου ολοκληρώθηκε η ανέγερση των καινούριων πτερύγων, και
ανατέθηκε στην εταιρεία διαμόρφωση χώρων « Β

Ι.Κ.Ε.» την διαρρύθμιση και

επίπλωση των χώρων αυτών. Η προσφορά της «Β

Ι.Κ.Ε» περιλάμβανε τα έξοδα

βαψίματος σε 2.000 πλέον 16%, έξοδα αγοράς εξοπλισμού εστιατορίου 10.250
πλέον ΦΠΑ 16%, έξοδα αγοράς εξοπλισμού bar 6.387 πλέον ΦΠΑ 16%, έξοδα
αγοράς εξοπλισμού spa 5.839 πλέον ΦΠΑ 16%, ο εξοπλισμός των δωματίων 11.400
πλέον ΦΠΑ 16%. Οι επισκευές που διενήργησε κοστίζουν 5.000 πλέον ΦΠΑ 16%.
Όλα αυτά αναγράφονται στο τιμολόγιο Ν33, 6/07/2014. Η «ΣΚΙΑΘΟΣ Α.Ε.»
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συμφώνησε με την «Β Ι.Κ.Ε.», να εξοφλήσει το ποσό με τρεις ισόποσες επιταγές
λήξης 30/09, 31/10, και 30/11 αντίστοιχα.
6. Στις 30/07/2014, αποφασίστηκε η αγορά μικρού βαν για την μεταφορά των πελατών
από το ξενοδοχείο στην χώρα του νησιού. Το βαν αυτό κοστίζει 12000 ευρώ πλέον
16% ΦΠΑ επί πιστώσει, όπως αναγράφει το τιμολόγιο Ν 16 που εξέδωσε η
«ΑΜΑΞΙ Α.Ε.»
7. Στις 2/08/2014, αγοράστηκε από την εταιρεία «ΕΡΜΑΡΙΟΝ Ο.Ε.» ο ιματισμός των
δωματίων και του εστιατορίου κόστος 7.000 και 4.000 ευρώ πλέον 16% ΦΠΑ,
έκαστος, με άμεση εξόφληση μέσω του τραπεζικού λογαριασμού της επιχείρησης.
(ΤΔΑ 6)
8. Στις 10/08/2014, αγοράστηκε από τον «ΕΦΟΔΙΑΣΜΟ Ε.Ε.» εμπορεύματα για το
bar. Το τιμολόγιο δελτίο αποστολής Ν20

που εκδόθηκε την ίδια ημέρα

συμπεριλάμβανε ποτά 200 ευρώ πλέον 16% ΦΠΑ, αναψυκτικά 180 ευρώ πλέον
16% ΦΠΑ και υλικά συσκευασίας 20 ευρώ. Το ξενοδοχείο είχε προκαταβάλλει από
την προηγούμενη μέρα 80ευρώ και το υπόλοιπο ποσό επί πιστώσει.
9. Την επόμενη ημέρα επιστράφηκαν στον «ΕΦΟΔΙΑΣΜΟ Ε.Ε.» οι κενές φιάλες, με
πιστωτικό τιμολόγιο Ν10.
10. Στις 12/08/2014, αγοράστηκαν πρώτες ύλες για την παραγωγή του μενού της
ημέρας των εγκαινίων από το εστιατόριο από τον ίδιο προμηθευτή. Το κόστος α’
υλών ανήλθε στα 450 ευρώ πλέον 9% ΦΠΑ, τοις μετρητοίς .(ΤΔΑ 44)
11. Την ίδια ημέρα, πραγματοποιήθηκε η πρώτη κράτηση στο ξενοδοχείο από τον
πελάτη «Γ» για τέσσερις βραδιές και

προκατάβαλλε τις δύο πρώτες

διανυκτερεύσεις σύμφωνα με τους κανονισμούς του ξενοδοχείου, σε λογαριασμό
του ξενοδοχείου. Η τιμή του δωματίου είναι 50 ευρώ πλέον ΦΠΑ 5%.
12. Ο πελάτης «Ι» διέμενε στο ξενοδοχείο από τις 15/08/2014 έως τις 19/08/2014, και
κατά την αναχώρηση του στις 19/08, εκδόθηκε τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών Ν1
που αναγραφόταν το κόστος διαμονής 500 ευρώ πλέον ΦΠΑ 5%. Ο «Ι» πλήρωσε
όλο το ποσό με πιστωτική κάρτα την ημέρα της αναχώρησης.
13. Στις 20/08, η ΕΤΕ κατέθεσε στον εταιρικό λογαριασμό της εταιρείας το ποσό του
πελάτη Ι συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας 4%.
14. Ο πελάτης «Λ» έκανε κράτηση για όλο τον μήνα Σεπτέμβριο με 45 ευρώ πλέον 5%
ΦΠΑ, συνολικής αξίας 1.350 ευρώ πλέον ΦΠΑ. Ο «Λ» αποφασίζει την αναχώρηση
του στις 25/09. Στην περίπτωση αυτή οφείλει να πληρώσει 50% αποζημίωση στο
κατάλυμα για τις νύχτες που δεν διέμεινε στο ξενοδοχείο. (ΤΠΥ 2)
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15. Το τουριστικό πρακτορείο ΕΥΙΑΝΗ, σύναψε σχέση συνεργασίας με το ξενοδοχείο,
και στις 28/09 κατέθεσε προκαταβολή, σε λογαριασμό του ξενοδοχείου, ίση με την
μισή αξία της διαμονής ,500 ευρώ, για ένα group άγγλων τουριστών. Μετά το
πέρας της διαμονής του group, το πρακτορείο οφείλει στο ξενοδοχείο το υπόλοιπο
ποσό. (ΤΠΥ 3)
16. Ο εξωτερικός συνεργάτης Βασιλάκης , προτείνει να γίνει και ο ίδιος εταίρος της
επιχείρησης, συμβάλλοντας με 50.000 ευρώ επιπλέον στο ήδη υπάρχον κεφάλαιο .
Το καινούριο κεφάλαιο κατατίθεται στον εταιρικό λογαριασμό της Α.Ε.
17. Στις 30/09/2014, γίνεται η πληρωμή της μισθοδοσίας του προσωπικού ύψους
24.960 ευρώ, εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ 5.894,40 ευρώ, ασφαλιστικοί οργανισμοί
ΙΚΑ 9.614,40, ΤΑΠΙΤ ασφαλισμένων 960 ευρώ( νέοι εργαζόμενοι), φόρος
μισθωτών υπηρεσιών 1.439,60 ευρώ. Το πληρωτέο ποσό καταβάλλεται στους
εργαζόμενους μετρητοίς.
18. Στη 01/10/2014, πλήρωσε την δικηγόρο

«Β» για την παροχή δικηγορικών

υπηρεσιών μηνός Σεπτεμβρίου αξίας 300 ευρώ πλέον ΦΠΑ 16% και 20%
παρακράτησης φόρου.(ΤΠΥ100)
19. Στις 27/11/2014, στην αίθουσα των συνεδριάσεων, διοργανώθηκε συνέδριο
ιατρικής και η επιχείρηση έλαβε το ποσό των 60 ευρώ πλέον 16% για την ενοικίαση
του χώρου. Ο υπεύθυνος του συνεδρίου πλήρωσε μετρητοίς (ΤΠΥ3)
20. Στις 2/12/2014, αφίχθηκε στο ξενοδοχείο ένα ζευγάρι Σουηδών τουριστών , για το
οποίο είχε γίνει κράτηση από το τουριστικό γραφείο ΕΥΙΑΝΗ. Το γραφείο είχε
κάνει κράτηση πακέτο all inclusive για 5 βράδια, αξίας 700 ευρώ πλέον ΦΠΑ.
(ΤΠΥ4)
21. Στις 31/12/2014,η διοίκηση του ξενοδοχείου αναφέρει στο λογιστικό γραφείο που
παρακολουθεί τις λογιστικές της υποχρεώσεις τα εξής γεγονότα:
I.

Πληρώθηκαν ασφάλιστρα κλοπής για τις χρήση 2015, ύψους 1.000 ευρώ μέσω
τραπέζης.

II.

Εν όψει εορτών, προκατέβαλε στο προσωπικό το 1/3 της μισθοδοσίας
Ιανουαρίου, αξίας 1.300 ευρώ.

III.

Οι πελάτες

έχουν ακόμη υπόλοιπο ποσού 15.000 ευρώ, και προβλέπεται

ανείσπρακτο ποσό ύψους 150 ευρώ.
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10.00.00.01

ΕΔΑΦΙΚΕΣ
ΕΚΑΣΕΙΣ
ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΙΕΣΣΚΙΑΘΟΣ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΓΟΡΑΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ
ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΙΕΣ

1.000.000,00

0,00

38.03.00.01

ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ
ΣΤΗΝ Ε.Τ.Ε

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΓΟΡΑΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ
ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΙΕΣ

0,00

1.000.000,00

16.14.00.01

ΕΞΟΔΑ ΚΤΗΣΕΩΣ
ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩ
Ν ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ
ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΜΟΙΒΩΝ
ΚΑΙ ΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΓΟΡΑ

109.750,00

0,00

ΕΞΟΔΑ
ΑΓΟΡΑΣ

38.03.00.01

ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ
ΣΤΗΝ Ε.Τ.Ε

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΜΟΙΒΩΝ
ΚΑΙ ΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΓΟΡΑ

0,00

109.750,00

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ

ΠΑΡΑΣΤΑΤ
ΙΚΟ

ΚΩΔΙΚΟ
Σ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

5/4/2014

ΤΙΜ.18

61.00.00.06

ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ
ΕΞΟΔΑ ΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΑΜΟΙΒΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΓΙΑ
ΕΝΑΡΞΗ
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

350,00

0,00

ΤΙΜ.18

54.00.6

ΦΠΑ ΔΑΠΑΝΩΝ
16%

ΑΜΟΙΒΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΓΙΑ
ΕΝΑΡΞΗ
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

56,00

0,00

ΤΙΜ.18

50.00.00.01

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ Κ

ΑΜΟΙΒΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΓΙΑ
ΕΝΑΡΞΗ
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

0,00

406,00

ΤΙΜ.18

50.00.00.01

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ Κ

ΑΜΟΙΒΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΓΙΑ
ΕΝΑΡΞΗ
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

406,00

0,00

ΤΙΜ.18

38.00.00.00

ΤΑΜΕΙΟ

ΑΜΟΙΒΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΓΙΑ
ΕΝΑΡΞΗ
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

0,00

406,00

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ

ΠΑΡΑΣΤΑΤ
ΙΚΟ

ΚΩΔΙΚΟ
Σ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

28/4/2014

ΤΙΜ.45

11.03.00.00

ΕΞΟΔΑ
ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΣ

ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΚΑΙ
ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΠΤΕΡΥΓΩΝ

1α.

2/3/2014

ΠΑΡΑΣΤΑΤ
ΙΚΟ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ
ΑΓΟΡΑΣ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ
ΑΓΟΡΑΣ

1β.

2α.

2β.

3α.

2/3/2014

5/4/2014

ΕΞΟΔΑ
ΑΓΟΡΑΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

ΧΡΕΩΣΗ

ΧΡΕΩΣΗ

ΧΡΕΩΣΗ

40.000,00

ΠΙΣΤΩΣΗ

ΠΙΣΤΩΣΗ

ΠΙΣΤΩΣΗ

0,00
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3β.

4α.

4β.

4γ.

ΤΙΜ.45

11.00.00.01

ΕΞΟΔΑ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ

ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΚΑΙ
ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΠΤΕΡΥΓΩΝ

45.000,00

0,00

ΤΙΜ.45

11.00.00.02

ΕΞΟΔΑ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ
BAR

ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΚΑΙ
ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΠΤΕΡΥΓΩΝ

30.000,00

0,00

ΤΙΜ.45

11.00.00.03

ΕΞΟΔΑ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ
SPA

ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΚΑΙ
ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΠΤΕΡΥΓΩΝ

15.000,00

0,00

ΤΙΜ.45

54.00.29.16

ΦΠΑ ΔΑΠΑΝΩΝ
16%

ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΚΑΙ
ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΠΤΕΡΥΓΩΝ

14.400,00

0,00

ΤΙΜ.45

54.04.00.02

ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝ
ΟΣ ΦΟΡΟΣ
ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ 3%

ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΚΑΙ
ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΠΤΕΡΥΓΩΝ

0,00

2.700,00

ΤΙΜ.45

50.00.00.02

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ
ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Σ

ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΚΑΙ
ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΠΤΕΡΥΓΩΝ

0,00

101.700,00

ΤΙΜ.45

50.00.00.02

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ
ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Σ

ΕΞΟΦΛΗΣΗ
ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗΣ
ΕΤΑΙΡΙΑΣ Σ

101.700,00

0,00

ΤΙΜ.45

38.03.00.01

ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ
ΣΤΗΝ Ε.Τ.Ε

ΕΞΟΦΛΗΣΗ
ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗΣ
ΕΤΑΙΡΙΑΣ Σ

0,00

101.700,00

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ

ΠΑΡΑΣΤΑΤ
ΙΚΟ

ΚΩΔΙΚΟ
Σ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

2/5/2014

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ

66.02.00.01

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ
ΕΠΙΠΛΩΝ

ΠΩΛΗΣΗ ΠΑΓΙΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

5.000,00

0,00

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ

14.99.00.01

ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΑ
ΕΠΙΠΛΑ

ΠΩΛΗΣΗ ΠΑΓΙΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

0,00

5.000,00

ΤΔΑ 1

30.00.00.01

ΝΗΣΟΣ Α.Ε.

ΠΩΛΗΣΗ ΠΑΓΙΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

229.680,00

0,00

ΤΔΑ 1

14.00.00.01

ΥΠΑΡΧΟΝ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ,
ΕΠΙΠΛΑ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ

ΠΩΛΗΣΗ ΠΑΓΙΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

0,00

198.000,00

ΤΔΑ 1

54.00.78.16

ΦΠΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Λ.1

ΠΩΛΗΣΗ ΠΑΓΙΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

0,00

31.680,00

14.00.00.01

ΥΠΑΡΧΟΝ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ,
ΕΠΙΠΛΑ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ

ΚΕΡΔΗ ΑΠΌ ΠΩΛΗΣΗ
ΠΑΓΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

3.000,00

0,00

81.03.04.01

ΚΕΡΔΗ ΑΠΌ
ΕΚΠΟΙΗΣΗ
ΕΠΙΠΛΩΝ
&ΛΟΙΠΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΚΕΡΔΗ ΑΠΌ ΠΩΛΗΣΗ
ΠΑΓΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

0,00

3.000,00

28/4/2014

2/5/2014

2/5/2014

ΚΕΡΔΗ
ΠΩΛΗΣΗΣ
ΕΠΙΠΛΩΝ

ΚΕΡΔΗ
ΠΩΛΗΣΗΣ
ΕΠΙΠΛΩΝ

ΧΡΕΩΣΗ

ΠΙΣΤΩΣΗ
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5.

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ

ΠΑΡΑΣΤΑΤ
ΙΚΟ

ΚΩΔΙΚΟ
Σ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

6/7/2014

ΤΙΜ33

62.07.01.00

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΠΙΠΛΩΣΗ
ΚΑΙΝΟΥΡΙΩΝ
ΠΤΕΡΥΓΩΝ

7.000,00

0,00

ΤΙΜ33

14.00.00.02

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ

ΕΠΙΠΛΩΣΗ
ΚΑΙΝΟΥΡΙΩΝ
ΠΤΕΡΥΓΩΝ

10.250,00

0,00

ΤΙΜ33

14.00.00.03

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ BAR

ΕΠΙΠΛΩΣΗ
ΚΑΙΝΟΥΡΙΩΝ
ΠΤΕΡΥΓΩΝ

6.387,00

0,00

ΤΙΜ33

14.00.00.04

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 'SPA

ΕΠΙΠΛΩΣΗ
ΚΑΙΝΟΥΡΙΩΝ
ΠΤΕΡΥΓΩΝ

5.839,00

0,00

ΤΙΜ33

14.00.00.05

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΔΩΜΑΤΙΩΝ

ΕΠΙΠΛΩΣΗ
ΚΑΙΝΟΥΡΙΩΝ
ΠΤΕΡΥΓΩΝ

11.400,00

0,00

ΤΙΜ33

54.00.29.16

ΦΠΑ ΔΑΠΑΝΩΝ
16%

ΕΠΙΠΛΩΣΗ
ΚΑΙΝΟΥΡΙΩΝ
ΠΤΕΡΥΓΩΝ

1.120,00

0,00

ΤΙΜ33

54.00.14.16

ΦΠΑ ΑΓΟΡΩΝ
ΠΑΓΙΩΝ 16%

ΕΠΙΠΛΩΣΗ
ΚΑΙΝΟΥΡΙΩΝ
ΠΤΕΡΥΓΩΝ

5.420,16

0,00

53.90.00.01

ΕΠΙΤΑΓΗ
ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΣΕ
ΔΙΑΤΑΓΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ Β
ΙΚΕ ΛΗΞΗΣ
30/09/2014

ΕΠΙΠΛΩΣΗ
ΚΑΙΝΟΥΡΙΩΝ
ΠΤΕΡΥΓΩΝ

0,00

15.805,39

53.90.00.02

ΕΠΙΤΑΓΗ
ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΣΕ
ΔΙΑΤΑΓΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ Β
ΙΚΕ ΛΗΞΗΣ
31/10/2014

ΕΠΙΠΛΩΣΗ
ΚΑΙΝΟΥΡΙΩΝ
ΠΤΕΡΥΓΩΝ

0,00

15.805,39

ΤΙΜ33

53.90.00.03

ΕΠΙΤΑΓΗ
ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΣΕ
ΔΙΑΤΑΓΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ Β
ΙΚΕ ΛΗΞΗΣ
30/11/2014

ΕΠΙΠΛΩΣΗ
ΚΑΙΝΟΥΡΙΩΝ
ΠΤΕΡΥΓΩΝ

0,00

15.805,39

ΠΑΡΑΣΤΑΤ
ΙΚΟ

ΚΩΔΙΚΟ
Σ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

ΤΙΜ16

13.06.00.01

ΜΕΣΑ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ-ΜΙΝΙ
ΒΑΝ

ΑΓΟΡΑ ΜΙΝΙ ΒΑΝ

12.000,00

0,00

ΤΙΜ16

54.00.13.16

ΦΠΑ ΑΓΟΡΩΝ
ΜΕΤΑΦ.ΜΕΣΩΝ
16%

ΑΓΟΡΑ ΜΙΝΙ ΒΑΝ

1.920,00

0,00

ΤΙΜ16

50.00.00.02

ΑΜΑΞΙ Α.Ε.

ΑΓΟΡΑ ΜΙΝΙ ΒΑΝ

0,00

13.920,00

ΤΙΜ33

ΤΙΜ33

6.

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ

30/7/2014

ΧΡΕΩΣΗ

ΧΡΕΩΣΗ

ΠΙΣΤΩΣΗ

ΠΙΣΤΩΣΗ
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7.

8α.

8β.

9.

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ

ΠΑΡΑΣΤΑΤ
ΙΚΟ

ΚΩΔΙΚΟ
Σ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

2/8/2014

ΤΔΑ 6

14.07.00.01

ΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
ΔΩΜΑΤΙΩΝ

ΑΓΟΡΑ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΔΩΜΑΤΙΩΝ &
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ

7.000,00

0,00

ΤΔΑ 6

14.07.00.02

ΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
ΔΩΜΑΤΙΩΝ

ΑΓΟΡΑ ΜΙΝΙ ΒΑΝ

4.000,00

0,00

ΤΔΑ 6

54.00.14.16

ΦΠΑ ΑΓΟΡΩΝ
ΠΑΓΙΩΝ 16%

ΑΓΟΡΑ ΜΙΝΙ ΒΑΝ

1.760,00

0,00

ΤΔΑ 6

38.03.00.01

ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ
ΣΤΗΝ Ε.Τ.Ε

ΑΓΟΡΑ ΜΙΝΙ ΒΑΝ

0,00

12.760,00

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ

ΠΑΡΑΣΤΑΤ
ΙΚΟ

ΚΩΔΙΚΟ
Σ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

10/8/2014

ΤΔΑ 20

20.00.00.16

ΑΓΟΡΕΣ
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
16%

ΑΓΟΡΕΣ
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ
ΤΟ BAR

380,00

0,00

ΤΔΑ 20

28.00.00.00

ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑ
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΓΟΡΕΣ
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ
ΤΟ BAR

20,00

0,00

ΤΔΑ 20

54.00.20.16

ΦΠΑ ΑΓΟΡΩΝ
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
16%

ΑΓΟΡΕΣ
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ
ΤΟ BAR

60,80

0,00

ΤΔΑ 20

50.00.00.03

ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ Ε.Ε.

ΑΓΟΡΕΣ
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ
0ΤΟ BAR

0,00

460,80

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟ
ΛΗ

50.00.00.03

ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ Ε.Ε

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣΕ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ Ε.Ε.

80,00

0,00

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟ
ΛΗ

38.00.00.00

ΤΑΜΕΙΟ

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣΕ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ Ε.Ε.

0,00

80,00

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ

ΠΑΡΑΣΤΑΤ
ΙΚΟ

ΚΩΔΙΚΟ
Σ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

11/8/2014

ΠΤ 10

50.00.00.03

ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ Ε.Ε.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΚΕΝΩΝ
ΔΟΧΕΙΩΝ

20,00

0,00

11/8/2014

ΠΤ 10

28.00.00.00

ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑ
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΚΕΝΩΝ
ΔΟΧΕΙΩΝ

0,00

20,00

9/8/2014

ΧΡΕΩΣΗ

ΧΡΕΩΣΗ

ΧΡΕΩΣΗ

ΠΙΣΤΩΣΗ

ΠΙΣΤΩΣΗ

ΠΙΣΤΩΣΗ
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10α.

10β.

11.

12α.

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ

ΠΑΡΑΣΤΑΤ
ΙΚΟ

ΚΩΔΙΚΟ
Σ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

12/8/2014

ΤΔΑ 44

24.00.00.09

ΑΓΟΡΕΣ Α' ΥΛΩΝ
9%

ΑΓΟΡΕΣ ΥΛΩΝ ΓΙΑ ΤΟ
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΤΟΙΣ
ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ

450,00

0,00

ΤΔΑ 44

54.00.24.09

ΦΠΑ ΑΓΟΡΩΝ Α'
ΥΛΩΝ 9%

ΑΓΟΡΕΣ ΥΛΩΝ ΓΙΑ ΤΟ
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΤΟΙΣ
ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ

40,50

0,00

ΤΔΑ 44

50.00.00.03

ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ Ε.Ε

ΑΓΟΡΕΣ ΥΛΩΝ ΓΙΑ ΤΟ
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΤΟΙΣ
ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ

0,00

490,50

ΤΔΑ 44

50.00.00.03

ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ Ε.Ε

ΑΓΟΡΕΣ ΥΛΩΝ ΓΙΑ ΤΟ
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΤΟΙΣ
ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ

490,50

0,00

ΤΔΑ44

38.00.00.00

ΤΑΜΕΙΟ

ΑΓΟΡΕΣ ΥΛΩΝ ΓΙΑ ΤΟ
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΤΟΙΣ
ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ

0,00

490,50

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ

ΠΑΡΑΣΤΑΤ
ΙΚΟ

ΚΩΔΙΚΟ
Σ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

12/8/2014

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟ
ΛΗ ΠΕΛΑΤΗ
Γ

38.03.00.01

ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ
ΣΤΗΝ Ε.Τ.Ε

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
ΠΕΛΑΤΗ Γ-2 ΝΥΧΤΕΣ

100,00

0,00

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟ
ΛΗ ΠΕΛΑΤΗ
Γ

30.05.00.01

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
ΠΕΛΑΤΗ Γ

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
ΠΕΛΑΤΗ Γ-2 ΝΥΧΤΕΣ

0,00

100,00

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ

ΠΑΡΑΣΤΑΤ
ΙΚΟ

ΚΩΔΙΚΟ
Σ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

19/8/2014

ΤΠΥ1

30.00.00.02

ΠΕΛΑΤΗΣ Ι

ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 5%

525,00

0,00

ΤΠΥ1

73.00.00.05

ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ 5%

ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 5%

0,00

500,00

ΤΠΥ1

54.00.73.05

ΦΠΑ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΌ
ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 5%

ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 5%

0,00

25,00

12/8/2014

ΧΡΕΩΣΗ

ΧΡΕΩΣΗ

ΧΡΕΩΣΗ

ΠΙΣΤΩΣΗ

ΠΙΣΤΩΣΗ

ΠΙΣΤΩΣΗ
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12β.

13.

ΠΙΣΤ.ΚΑΡΤΑ

33.95.00.01

ΧΡΕΩΣΤΕΣ
ΔΙΑΦΟΡΟΙ'ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ
ΕΤΕ

ΣΥΜΨΗΦΙΣΤΙΚΗ
ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΛΗΡΩΜΗ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ

525,00

0,00

ΠΙΣΤ.ΚΑΡΤΑ

30.00.00.02

ΠΕΛΑΤΗΣ Ι

ΣΥΜΨΗΦΙΣΤΙΚΗ
ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΛΗΡΩΜΗ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ

0,00

525,00

ΠΑΡΑΣΤΑΤ
ΙΚΟ

ΚΩΔΙΚΟ
Σ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

ΤΡΑΠΕΖΑ

38.03.00.01

ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ
ΣΤΗΝ Ε.Τ.Ε

ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΠΟΣΟΥ ΑΠΌ
ΠΙΣΤ.ΚΑΡΤΑ

504,00

0,00

ΤΡΑΠΕΖΑ

65.11.00.01

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ
ΚΑΡΤΑΣ Ε.Τ.Ε

ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΠΟΣΟΥ ΑΠΌ
ΠΙΣΤ.ΚΑΡΤΑ

21,00

500,00

ΤΡΑΠΕΖΑ

33.95.00.01

ΧΡΕΩΣΤΕΣ
ΔΙΑΦΟΡΟΙΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ
Ε.Τ.Ε.

ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΠΟΣΟΥ ΑΠΌ
ΠΙΣΤ.ΚΑΡΤΑ

0,00

525,00

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ

ΠΑΡΑΣΤΑΤ
ΙΚΟ

ΚΩΔΙΚΟ
Σ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

25/9/2014

ΤΠΥ2

30.00.00.03

ΠΕΛΑΤΗΣ Λ

ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ 5%

1.293,75

0,00

ΤΠΥ2

73.00.00.05

ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ
ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ 5%

ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ 5%

0,00

1.125,00

ΤΠΥ2

54.00.73.05

ΦΠΑ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΌ
ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 5%

ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ 5%

0,00

56,25

ΤΠΥ2

74.98.00.00

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΌ
ΠΕΛΑΤΕΣ

ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΑΜΟΝΗ000000000000
00Σ 5%

0,00

112,50

ΠΑΡΑΣΤΑΤ
ΙΚΟ

ΚΩΔΙΚΟ
Σ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

ΤΡΑΠΕΖΑ

38.03.00.01

ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ
ΣΤΗΝ Ε.Τ.Ε

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΌ
ΕΥΙΑΝΗ

500,00

0,00

ΤΡΑΠΕΖΑ

30.00.00.03

ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ
ΕΥΙΑΝΗ

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΌ
ΕΥΙΑΝΗ

0,00

500,00

19/8/2014

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ

20/8/2014

14.

15α.

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ

28/9/2014

ΧΡΕΩΣΗ

ΧΡΕΩΣΗ

ΧΡΕΩΣΗ

ΠΙΣΤΩΣΗ

ΠΙΣΤΩΣΗ

ΠΙΣΤΩΣΗ
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15β.

16α.

16β.

16γ.

17.

ΤΠΥ3

30.00.00.03

ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ
ΕΥΙΑΝΗ

ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 5%

1.050,00

0,00

ΤΠΥ3

73.00.00.05

ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ
ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ 5%

ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 5%

0,00

1.000,00

ΤΠΥ3

54.00.73.05

ΦΠΑ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΌ
ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 5%

ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 5%

0,00

50,00

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ

ΠΑΡΑΣΤΑΤ
ΙΚΟ

ΚΩΔΙΚΟ
Σ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

30/9/2014

ΚΑΛΥΨΗ
Μ.Κ.

33.03.00.01

ΜΕΤΟΧΟΣ
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ

ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

50.000,00

0,00

ΚΑΛΥΨΗ
Μ.Κ.

40.02.00.01

ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ
ΜΕΤΟΧΙΚΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΜΕΤΟΧΟΥ
ΒΑΣΙΛΑΚΗ

ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

0,00

50.000,00

ΤΡΑΠΕΖΑ

38.03.00.01

ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ
ΣΤΗΝ Ε.Τ.Ε

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΝΕΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΕ

50.000,00

0,00

ΤΡΑΠΕΖΑ

33.03.00.01

ΜΕΤΟΧΟΣ
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΝΕΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΕ

0,00

50.000,00

ΝΈΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

40.02.00.01

ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ
ΜΕΤΟΧΙΚΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΜΕΤΟΧΟΥ
ΒΑΣΙΛΑΚΗ

ΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΟ
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΜΕΤΟΧΟΥ ΒΑΣΙΛΑΚΗ

50.000,00

0,00

ΝΈΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

40.00.00.00

ΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΟ
ΜΕΤΟΧΙΚΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΟ
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΜΕΤΟΧΟΥ ΒΑΣΙΛΑΚΗ

0,00

50.000,00

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ

ΠΑΡΑΣΤΑΤ
ΙΚΟ

ΚΩΔΙΚΟ
Σ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

30/9/2014

ΜΙΣ.ΚΑΤ. 09

60.00.00.00

ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ
ΕΞΟΔΑ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΗΝΟΣ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014

24.960,00

0,00

ΜΙΣ.ΚΑΤ. 09

60.03.00.00

ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΚΑ

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΗΝΟΣ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015

5.894,40

0,00

ΜΙΣ.ΚΑΤ. 09

55.00.00.00

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΙΚΑ

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΗΝΟΣ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015

0,00

9.614,40

28/9/2014

30/9/2014

30/9/2014

ΧΡΕΩΣΗ

ΧΡΕΩΣΗ

ΠΙΣΤΩΣΗ

ΠΙΣΤΩΣΗ
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18α.

19α.

19β.

20.

ΜΙΣ.ΚΑΤ. 09

55.00.01.00

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
ΤΑΠΙΤ

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΗΝΟΣ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015

0,00

960,00

ΜΙΣ.ΚΑΤ. 09

54.03.00.00

ΦΟΡΟΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΗΝΟΣ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015

0,00

1.439,60

ΜΙΣ.ΚΑΤ. 09

38.00.00.00

ΤΑΜΕΙΟ

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΗΝΟΣ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015

0,00

18.840,40

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ

ΠΑΡΑΣΤΑΤ
ΙΚΟ

ΚΩΔΙΚΟ
Σ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

1/10/2014

ΤΠΥ100

61.00.07.01

ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ
ΕΞΟΔΑ
ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ
ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

300,00

0,00

ΤΠΥ100

54.00.29.16

ΦΠΑ ΔΑΠΑΝΩΝ
16%

ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ
ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

48,00

0,00

ΤΠΥ100

54.04.00.00

ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝ
ΟΣ ΦΟΡΟΣ
ΕΛ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩ
Ν 20%

ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ
ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

0,00

60,00

ΤΠΥ100

38.00.00.00

ΤΑΜΕΙΟ

ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ
ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

0,00

288,00

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ

ΠΑΡΑΣΤΑΤ
ΙΚΟ

ΚΩΔΙΚΟ
Σ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

27/11/2014

ΤΠΥ3

30.00.00.04

ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΠΕ

ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΝΟΙΚΙΟ

69,60

0,00

ΤΠΥ3

75.05.00.16

ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ
ΕΝΟΙΚΙΟ
ΑΙΘΟΥΣΑΣ

ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΝΟΙΚΙΟ

0,00

60,00

ΤΠΥ3

54.00.75.16

ΦΠΑ ΕΣΟΔΩΝ
ΕΝΟΙΚΙΩΝ 16%

ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΝΟΙΚΙΟ

0,00

9,60

ΤΠΥ3

38.03.00.01

ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ
ΣΤΗΝ Ε.Τ.Ε

ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΝΟΙΚΙΟ

69,60

0,00

ΤΠΥ3

30.00.00.04

ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΠΕ

ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΝΟΙΚΙΟ

0,00

69,60

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ

ΠΑΡΑΣΤΑΤ
ΙΚΟ

ΚΩΔΙΚΟ
Σ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

6/12/2014

ΤΠΥ4

30.00.00.03

ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ
ΕΥΙΑΝΗ

ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ALL
INCLUSIVE

27/11/2014

ΧΡΕΩΣΗ

ΧΡΕΩΣΗ

ΧΡΕΩΣΗ

749,70

ΠΙΣΤΩΣΗ

ΠΙΣΤΩΣΗ

ΠΙΣΤΩΣΗ

0,00

73

21α.

ΤΠΥ4

73.00.00.05

ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ
ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 5%

ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ALL
INCLUSIVE

0,00

455,00

ΤΠΥ4

73.00.00.09

ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ
ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 9%

ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ALL
INCLUSIVE

0,00

175,00

ΤΠΥ4

73.00.00.16

ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ
ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 16%

ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ALL
INCLUSIVE

0,00

70,00

ΤΠΥ4

54.00.73.05

ΦΠΑ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΌ
ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 5%

ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ALL
INCLUSIVE

0,00

22,75

ΤΠΥ4

54.00.73.09

ΦΠΑ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΌ
ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 9%

ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ALL
INCLUSIVE

0,00

15,75

ΤΠΥ4

54.00.73.16

ΦΠΑ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΌ
ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 16%

ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ALL
INCLUSIVE

0,00

11,20

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ

ΠΑΡΑΣΤΑΤ
ΙΚΟ

ΚΩΔΙΚΟ
Σ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

31/12/2014

ΛΟΓ.ΣΗΜ.1

38.03.00.01

ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ
ΣΤΗΝ Ε.Τ.Ε

ΕΓΓΡΑΦΗ
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 2015

0,00

1.000,00

ΛΟΓ.ΣΗΜ.1

36.00.62.01

ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ
ΕΤΟΥΣ 2015

ΕΓΓΡΑΦΗ
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 2015

1.000,00

0,00

1.300,00

0,00

0,00

1.300,00

ΧΡΕΩΣΗ

ΠΙΣΤΩΣΗ

.

21β.

21γ.

31/12/2014

31/12/2014

38.00.00.00

ΤΑΜΕΙΟ

ΕΝΑΝΤΙ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

ΛΟΓ.ΣΗΜ.2

36.00.60.01

ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΑ
ΕΞΟΔΑ & ΑΜΟΙΒΕΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΜΗΝΟΣ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ALL
INCLUSIVE

ΛΟΓ.ΣΗΜ.3

68.09.00.00

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ
ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ ΠΕΛΑΤΕΣ
2014

150,00

0,00

ΛΟΓ.ΣΗΜ.3

44.09.00.00

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ
ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ ΠΕΛΑΤΕΣ
2014

0,00

150,00

ΛΟΓ.ΣΗΜ.2

Η εταιρεία ως Α.Ε. έχει την υποχρέωση απόδοσης φόρου προστιθέμενης αξίας ΦΠΑ
με την περιοδική δήλωση Φ2 κάθε μήνα και μέχρι το τέλος του επομένου. Επίσης, οι
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παρακρατούμενοι φόροι 3 % και 20 % μπορούν να αποδοθούν με προσωρινή δήλωση
απόδοσης παρακράτησης, μετά το πέρας του διμήνου στο οποίο έχει καταβληθεί η αμοιβή.
Αφού έχουν ολοκληρωθεί όλες οι λογιστικές εγγραφές και έχει δει τα αποτελέσματα
των προσωρινών ισοζυγίων, το λογιστικό γραφείο παραθέτει το επόμενο φύλλο μερισμού
εξόδων και τα υπόλοιπα για τις 31/12/2014

ΣΥΝΟΛΟ

112.000,00

20

64.000,00

10

32.000,00

10

32.000,00

320.000,00

1.050,00
1.200,00
0,00

60
40
80

3.150,00
4.800,00
4.000,00

15
20
0

1.050,00
2.400,00
0,00

15
10
0

1.050,00
1.200,00
0,00

10
20
20

700,00
2.400,00
1.000,00

7.000,00
12.000,00
5.000,00

0

0,00

800,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

800,00

20

3.600,00

10
0
20

3.600,00

20

3.600,00

20

3.600,00

20

3.600,00

18.000,00

39.700,00

362.800,00

15
10
0

85.850,00

128.350,00

71.050,00

ΤΜΗΜΑ
BAR

ΠΟΣΟΣΤΟ

66

35

25

ΤΜΗΜΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ

65

ΠΟΣΟΣΤΟ

61
62
64

Έξοδα
μισθοδοσίας
Έξοδα τρίτων
Έξοδα ΔΕΗ
Έξοδα
διαφήμισης
Προμήθειες
τραπεζών
Αποσβέσεις
κτιρίων &
επίπλων

ΤΜΗΜΑ
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙ
ΟΥ

ΤΜΗΜΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
Σ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
80.000,00

ΠΟΣΟΣΤΟ

60

ΕΞΟΔΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ

ΛΟΓΑΡΙΑ
ΣΜΟΣ
ΕΞΟΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ
SPA

37.850,00

ΣΥΝΟΛΟ
ΕΞΟΔΩΝ

Σύμφωνα με το τελευταίο προσωρινό ισοζύγιο και το φύλλο μερισμού, ακολουθείται ο
εσωλογιστικός προσδιορισμός του αποτελέσματος :
1ο Βήμα : Μεταφορά αποθεμάτων έναρξης στη Γενική Εκμετάλλευση
2ο Βήμα : Μεταφορά αγορών χρήσης σε Γενική Εκμετάλλευση
3ο Βήμα : Μεταφορά εξόδων ομάδας 6η στη Γενική Εκμετάλλευση
4ο Βήμα : Μεταφορά εσόδων στη Γενική Εκμετάλλευση
5ο Βήμα : Εγγραφή αποθεμάτων λήξης
6ο Βήμα : Μεταφορά κέρδους εκμετάλλευσης
7ο Βήμα : Μεταφορά εξόδων μη προσδ. αποτελεσμάτων
8ο Βήμα: Μεταφορά εσόδων μη προσδιοριστικών αποτελεσμάτων
9ο Βήμα: Μεταφορά Μικτού Κέρδους Εκμετάλλευσης σε Αποτελέσματα Χρήσεως
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10ο Βήμα: Μεταφορά εξόδων μη προσδιοριστικών των Μικτών Αποτελεσμάτων στα
αποτελέσματα χρήσεως
11ο Βήμα: Μεταφορά εσόδων μη προσδιοριστικών των Μικτών Αποτελεσμάτων στα
αποτελέσματα χρήσεως
12ο Βήμα: Μεταφορά εκτάκτων και ανόργανων αποτελεσμάτων εσόδων – εξόδων
προηγούμενων χρήσεων στα αποτελέσματα χρήσης
13ο Βήμα: Μεταφορά λογαριασμών αποτελεσμάτων χρήσεως σε καθαρά κέρδη χρήσεως
14ο Βήμα: Μεταφορά καθαρών κερδών χρήσεως σε αποτελέσματα προς διάθεση

Εν συνεχεία, ο λογιστής της επιχείρησης, αφού υπολογίσει τον φόρο εισοδήματος που
αναλογεί στα προκύπτοντα κέρδη και το τακτικό αποθεματικό, προβαίνει στη σύνταξη και
δημοσίευση

των

Αποτελεσμάτων

οικονομικών
Χρήσης,

καταστάσεων:

Κατάσταση

Διάθεσης

Γενική

Εκμετάλλευση,

Αποτελεσμάτων,

Κατάσταση

Ισολογισμός

και

Προσάρτημα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7:
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ
ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
Στο παρακάτω κεφάλαιο, παρουσιάζεται η ανασκόπηση της πορείας μελέτης στον κλάδο της
ξενοδοχειακής λογιστικής. Επιπλέον, επισημάνονται τα συμπεράσματα που εξάγονται, οι
περιορισμοί που αντιμετωπίσθηκαν πριν και κατά την διάρκεια της εκπόνησης καθώς επίσης
και οι προτάσεις που προτείνονται για μελλοντική μελέτη.

7.1. Συμπεράσματα

Η ξενοδοχειακή βιομηχανία και γενικότερα ο τουριστικός κλάδος, αναμφισβήτητα
αποτελούν ένα από τους πιο δυναμικούς κλάδους της οικονομίας, που συμβάλλουν στην
οικονομική άνθηση της χώρας. Φανερό είναι πως η χώρα μας λόγω της γεωγραφικής της
διαμόρφωσης, έχει το πλεονέκτημα της ανάπτυξης της ξενοδοχειακής βιομηχανίας.
Συμπερασματικά, από την παραπάνω μελέτη, γίνεται αποδεκτό πως η προσέγγιση της
ξενοδοχειακής λογιστικής δεν μπορεί να θεωρηθεί απλή. Το ευρύ φάσμα των απαιτήσεων και
των υποχρεώσεων της ξενοδοχειακής μονάδας που πρέπει να καλύψει σε συνδυασμό με την
φύσης της δραστηριότητας, αναμφίβολα οδηγούν στην ανάγκη της επιπλέον βελτίωσης της.
Η ξενοδοχειακή λογιστική προσπαθεί μέσα από τις θεμελιώδεις αρχές και μεθόδους της να
προσεγγίσει τον τομέα αυτό, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Στην προσπάθεια αυτή
συμβάλλει και το νομοθετικό πλαίσιο της λειτουργίας των καταλυμάτων, που βοηθούν στην
εφαρμογή των διατάξεων και στην καλύτερη λειτουργία τους. Επιπλέον, οι φορολογικοί
νόμοι και κανόνες που αφορούν την παροχή υπηρεσιών διαμονής, αποσκοπούν στην ορθή
λογιστική απεικόνιση των συναλλαγών που πραγματοποιούνται.
Παράλληλα, οι γενικότερες λογιστικές εφαρμογές που εναρμονίζονται με τις
λογιστικές μεθόδους ημερήσιας τήρησης του λογαριασμού πελατών, ελαχιστοποιούν τα
ακούσια και εκούσια λάθη που μπορεί να συμβούν. Παρόλα αυτά, λόγω της συνεχής προόδου
της ξενοδοχειακής βιομηχανίας, η ξενοδοχειακή λογιστική πρέπει να βελτιώνεται με κύριο
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σκοπό των μηδενισμό των λαθών. Η χρήση της λογιστικής μεθόδου usali, που
χρησιμοποιείται σε παγκόσμιο επίπεδο και στην χώρα μας δεν είναι τόσο εύχρηστη παρά
μόνο σε ξενοδοχειακές μονάδες που αποτελούν μέρος παγκοσμίων αλυσίδων, είναι η πιο
σύγχρονη μέθοδο λογιστικής απεικόνισης των ξενοδοχειακών λογαριασμών και οι συχνές
ανανεώσεις των εκδόσεων της, την οδηγούν όλο και περισσότερο να αποτελεί το
χρησιμότερο εργαλείο που μπορούν να προσφέρουν οι ξενοδοχειακές διοικήσεις στα
λογιστήρια τους.
Τα παραπάνω συμπεράσματα ενισχύονται με την πρακτική εφαρμογή του έβδομου
κεφαλαίου. Παραθέτοντας μόνο μερικά ενδεικτικά γεγονότα, κάθε αναγνώστης μπορεί να
αντιληφθεί την δυσκολία λογιστικής απεικόνισης των συναλλαγών και την ιδιαίτερη προσοχή
που πρέπει να δοθεί κατά την παρακολούθηση των γεγονότων. Οι διαφορετικές τιμές των
δωματίων, τα διαφορετικά πακέτα διαμονής, η πληρωμή όλων των παροχών στο τέλος της
διαμονής, η έκτακτη αναχώρηση κάποιου πελάτη, η διαφορετική τιμολόγηση των
εμπορευμάτων συναρτήσει του τμήματος που τα διαθέτει, είναι μερικά καίρια ζητήματα που
συντελούν στον ιδιόμορφο χαρακτήρα της ξενοδοχειακής λογιστικής.

7.2. Περιορισμοί
Κατά την εκπόνηση της εργασίας, οι περιορισμοί που εμφανίστηκαν ήταν κυρίως κατά την
διεργασία της εμπειρικής μελέτης. Λόγω της δυσκολίας εύρεσης ξενοδοχειακής μονάδας που
να χρησιμοποιεί την πιο σύγχρονη έκδοση της λογιστικής μεθόδου usali, χρησιμοποιήθηκε
ένα ευρύ φάσμα γεγονότων με την λογιστική τους παρακολούθηση.
Πέραν αυτού, πρέπει να τονιστεί, πως λόγω της μικρής ελληνικής βιβλιογραφίας που
αναφέρεται στο αντικείμενο της εργασίας αλλά και η παλαιότητα των ήδη υπαρχουσών
πηγών, λειτουργούσε ως τροχοπέδη στην συγγραφή της εργασίας.
καθυστέρησης δημοσίευσης των καινούριων αλλαγών,

Επιπλέον, λόγω της

που θα εφαρμοστούν από την

1.1.2015, οι οποίες αναφέρονται στην κατάργηση του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού
Σχεδίου και του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών και στην χρήση νέων
Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, οι λογιστικοί κανόνες που χρησιμοποιήθηκαν είναι αυτοί
που ισχύουν κατά την δημοσίευση του παρόντος.
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7.3. Προτάσεις Για Μελλοντική Έρευνα

Με αφορμή την εργασία αυτή, μπορεί να γίνει μία μελέτη των καινούριων ελληνικών
λογιστικών προτύπων που πρόκειται να ισχύσουν από 01-01-2015 και να παρουσιαστούν τα
αποτελέσματα από την εφαρμογή τους στον ξενοδοχειακό κλάδο

σε σύγκριση με τα

προηγούμενα έτη. Επιπλέον, μπορεί να μελετηθεί την εφαρμογή της μεθόδου usali στα
ελληνικά ξενοδοχεία και να διενεργήσουν μία συγκριτική μελέτη με την μέθοδο της maincourante. Ακόμη, η μελέτη της λογιστικής απεικόνισης του ξενοδοχειακού κλάδου σε μία
άλλη χώρα που ο τουριστικός τομέας είναι ιδιαίτερα αναπτυγμένος και η παράθεση των
συγκριτικών, με τις εγχώριες επιχειρήσεις, δεδομένων αποτελεί μία ενδιαφέρουσα ιδέα για
μελλοντική μελέτη. Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα μελέτη είναι και η εφαρμογή των Διεθνών
Λογιστικών Προτύπων στις ξενοδοχειακές μονάδες καθώς και η ευελιξία και η προσαρμογή
τους στις ιδιαιτερότητες του κλάδου.
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