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Περίληψη 

 

Η παρούσα εργασία δημιουργήθηκε για να μελετηθεί, από τη σκοπιά της λογιστικής, ένας 

πολύ σημαντικός κλάδος της τουριστικής βιομηχανίας και κατ’ επέκταση της εθνικής 

οικονομίας της χώρας μας, ο ξενοδοχειακός κλάδος. 

 Αρχικά, παρουσιάζεται το θεωρητικό υπόβαθρο που διέπει την ξενοδοχειακή 

λογιστική, οι διαφορές που κάνουν την ξενοδοχειακή επιχείρηση διαφορετική από τους 

υπόλοιπους επιχειρησιακούς κλάδους και αποτελεί ξεχωριστό κλάδο της εφαρμοσμένης 

λογιστικής, καθώς και τα προβλήματα που καλείται να αντιμετωπίσει. Επίσης, συντίθεται το 

θεωρητικό πλαίσιο του εσωτερικού ελέγχου, ενός σημαντικού και απαραίτητου εργαλείου για 

την εξασφάλιση της υψηλής αποδοτικότητας των ξενοδοχειακών μονάδων και της ορθότερης 

και αποτελεσματικότερης εφαρμογής των λογιστικών αρχών και μεθόδων από αυτή. 

 Τέλος, μελετάται η περίπτωση μιας ξενοδοχειακής επιχείρησης, δίνοντας έμφαση στις 

αδυναμίες του συστήματος εσωτερικού ελέγχου που χρησιμοποιεί και γίνεται προσπάθεια 

προσέγγισης ενός ιδανικού συστήματος εσωτερικού ελέγχου στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις 

ανά κύκλο δραστηριότητας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

1.1 Εισαγωγικές Παρατηρήσεις 

 

Το αίσθημα της φιλοξενίας αποτελεί ίσως τη βασικότερη αιτία δημιουργίας της 

ξενοδοχειακής βιομηχανίας. Η φιλοξενία θεοποιήθηκε από τους αρχαίους Έλληνες και η 

οποιαδήποτε παραβίαση των εθίμων της αποτελούσε αμάρτημα με συνέπειες τιμωρίας από 

τους Θεούς του Ολύμπου. Ξενοδοχείο αποτελεί το κτίριο που παρέχει, κατά κύριο λόγο, 

φιλοξενία (διανυκτέρευση), γι’ αυτό αρκετές φορές γίνεται λόγος για φιλοξενούμενους και 

όχι πελάτες.  

Τη σημερινή εποχή έχει δημιουργηθεί ο όρος «ξενοδοχειακή επιχείρηση» για να 

τονίσει τα τρία διαφορετικά είδη επιχειρήσεων που βρίσκονται κάτω από την ίδια στέγη, 

δηλαδή την παροχή εξυπηρέτησης διαμονής (δωματίων), εστίασης (εστιατόριο) και αναψυχής 

(μπαρ, βιβλιοθήκη, κομμωτήριο κ.ά.), ενώ η επιχείρηση μπορεί να συνεργάζεται με τρίτους 

για την παροχή άλλων υπηρεσιών, όπως στάθμευση, μετακίνηση. Επίσης, στις περισσότερες 

ξενοδοχειακές μονάδες, αν όχι σε όλες, παρέχεται δωρεάν πρόσβαση στο διαδίκτυο. 

Ανάλογα με την περιοχή και τη δραστηριότητά τους τα ξενοδοχεία διακρίνονται σε: 

αστικά, τα οποία είναι εγκατεστημένα στα αστικά κέντρα και λειτουργούν σε δωδεκάμηνη 

βάση, και στα εποχιακής λειτουργίας ξενοδοχεία διακοπών (resorts), τα οποία είναι 

γεωγραφικά διάσπαρτα στην ευρύτερη περιφέρεια και στην πλειοψηφία τους βρίσκονται σε 

παραθαλάσσιες και νησιωτικές περιοχές. 

Η διαθέσιμη ξενοδοχειακή υποδομή υποδηλώνει, ως ένα βαθμό, το μέγεθος της 

τουριστικής ανάπτυξης μιας περιοχής και εν τέλει της γενικότερης ανάπτυξης του τόπου, 

γεγονός που αποδεικνύει ότι ο ξενοδοχειακός κλάδος αποτελεί το σπουδαιότερο κομμάτι της 

τουριστικής βιομηχανίας, που με τη σειρά της είναι πολύ σημαντικό κομμάτι της εθνικής 

οικονομίας. Αλματώδης είναι τα τελευταία χρόνια η ανάπτυξη της ξενοδοχειακής 

επιχείρησης και ξενοδοχειακής βιομηχανίας, παγκοσμίως. 

Παράλληλα με την ανάπτυξη του διεθνή τουρισμού και των ξενοδοχειακών μονάδων, 

εμφανίστηκαν καθημερινά ολοένα και περισσότερα προβλήματα λογιστικής φύσης, η 

αντιμετώπιση των οποίων είναι σήμερα επιτακτική. Αυτό επέβαλε την ανάγκη ύπαρξης των 
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διάφορων κλάδων της εφαρμοσμένης λογιστικής και ένας από αυτούς είναι η ξενοδοχειακή 

λογιστική, ο ρόλος της οποίας είναι σημαντικός για την ανάπτυξη των ξενοδοχείων. 

Ταυτόχρονα, η δημιουργία εταιρικών μορφών που μπορεί να αναθέσει τη διοίκηση 

και διαχείριση της εταιρίας σε τρίτα πρόσωπα, εκτός επιχείρησης, που δε συνδέονται με το 

εταιρικό κεφάλαιο της εταιρίας, δημιούργησε την ανάγκη για ένα ολοκληρωμένο σύστημα 

παροχής οικονομικών πληροφοριών, δηλαδή ενός οργανωμένου συστήματος λογιστικής 

παρακολούθησης. Βασικό στοιχείο για την αποτελεσματικότητα αυτού του συστήματος είναι 

η υιοθέτηση ορισμένων βασικών αρχών και κανόνων που πρέπει να το διέπουν. Φυσικά, 

αυτοί οι κανονισμοί προσαρμόζονται ανάλογα με τις ανάγκες κάθε εποχής, παρόλ’ αυτά η 

πιστή εφαρμογή τους πρέπει να παραμένει αναλλοίωτη. 

Η τήρηση αυτών εξασφαλίζει και την αξιοπιστία των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων των επιχειρήσεων. Η παρακολούθηση και ο έλεγχός τους είναι αντικείμενο 

ενός κλάδου της λογιστικής επιστήμης, της Ελεγκτικής. 

Ένας σημαντικός προβληματισμός που τίθεται σε κάθε μορφής επιχείρηση είναι η 

αδυναμία της διοίκησης να έχει τον άμεσο έλεγχο όλων των ενεργειών και των 

επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Καθώς το μέγεθος και η πολυπλοκότητα των 

ξενοδοχειακών επιχειρήσεων αναπτύσσεται, επιβάλλεται να θεσπιστούν μέτρα και 

διαδικασίες με τις οποίες θα διασφαλίζεται τόσο η ομαλή όσο και η αποτελεσματική και 

αποδοτική λειτουργία της επιχείρησης. Συνέπεια αυτών των εξελίξεων είναι η δημιουργία 

ενός σημαντικού εργαλείου ελέγχου και ανάλυσης δεδομένων που αφορά τις λειτουργίες και 

δραστηριότητες της επιχείρησης. Το εργαλείο αυτό είναι το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου 

(Νεγκάκης & Ταχυνάκης, 2013). 

 

1.2 Σκοπός της Εργασίας 

 

Ο σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι: 

 Η σύνθεση του θεωρητικού υπόβαθρου της ξενοδοχειακής λογιστικής, η ανάδειξη των 

διαφορών που την καθιστά ξεχωριστό κλάδο της εφαρμοσμένης λογιστικής και η 

επισήμανση των προβλημάτων που καλείται να αντιμετωπίσει μια ξενοδοχειακή 

επιχείρηση από τη σκοπιά της λογιστικής επιστήμης. 

 Η παρουσίαση του θεσμικού πλαισίου του εσωτερικού ελέγχου, ώστε να γίνει πιο 

κατανοητός και να λάβει την προσοχή που πρέπει από τις ελληνικές, και όχι μόνο, 
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επιχειρήσεις και κατά κύριο λόγο τις ξενοδοχειακές, καθώς και η προσέγγιση ενός 

αποτελεσματικού συστήματος εσωτερικού ελέγχου για τον ξενοδοχειακό κλάδο. 

 

1.3 Δομή της Εργασίας 

 

Το Κεφάλαιο 2 περιλαμβάνει την αρθρογραφική επισκόπηση, δηλαδή έρευνες και 

επιστημονικές μελέτες που έχουν γίνει με αντικείμενο τα ξενοδοχεία, την ξενοδοχειακή 

λογιστική και τον εσωτερικό έλεγχο. 

Το Κεφάλαιο 3 περιλαμβάνει το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την ξενοδοχειακή 

λογιστική, βασικές λογιστικές αρχές και Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα που την αφορούν, μια 

περιγραφή ενός βασικού συστήματος τήρησης λογαριασμών πελατών, της Main-Courante και 

το θεωρητικό υπόβαθρο που αφορά τον εσωτερικό έλεγχο. 

Το Κεφαλαίο 4 αποτελείται από τη μελέτη περίπτωσης της ξενοδοχειακής επιχείρησης 

“ΑΒΓ Α.Ε.” και πιο συγκεκριμένα της αξιολόγησης του συστήματος εσωτερικού ελέγχου που 

χρησιμοποιεί, καθώς και ανάδειξη των αδυναμιών του και προτάσεις για ένα αποτελεσματικό 

σύστημα εσωτερικού ελέγχου στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. 

Το Κεφάλαιο 5 αποτελείται από τα συμπεράσματα που προκύπτουν κατά την 

ολοκλήρωση της παρούσας διπλωματικής εργασίας, τους περιορισμούς που λήφθηκαν υπόψη 

και τις προτάσεις για μελλοντικές έρευνες πάνω στο αντικείμενο που μελετήθηκε. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 

 

2.1 Εισαγωγή 

 

Η ανάπτυξη του κλάδου των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και η εμφάνιση ολοένα και 

περισσότερων προβλημάτων λογιστικής φύσεως, επιβάλλει να μελετηθεί η ξενοδοχειακή 

λογιστική από τη βάση της δημιουργίας της, καθώς και να προταθούν μελλοντικές μελέτες. 

Με αφορμή τα παραπάνω, στη συνέχεια παρουσιάζονται διάφορες επιστημονικές μελέτες που 

έχουν διενεργηθεί σε Ελλάδα και εξωτερικό, με κύριο άξονα την ξενοδοχειακή λογιστική και 

τον εσωτερικό έλεγχο στις επιχειρήσεις. 

 

2.2 Έρευνες Σχετικά με τη Λογιστική Διαχείριση των Ξενοδοχειακών 

Επιχειρήσεων 

 

Οι Kim et al. (2017), με την τρίτη φάση μιας επαναλαμβανόμενης συγχρονικής μελέτης, 

εξέτασαν την τρέχουσα κατάταξη σημαντικών λογιστικών δεξιοτήτων για την κατάταξη των 

διαχειριστών και τις αλλαγές στη σημασία των λογιστικών δεξιοτήτων για την κατάθεση των 

διαχειριστών με την πάροδο του χρόνου. Σε αυτή τη μελέτη, όπως και σε δύο προηγούμενες 

μελέτες, ζητήθηκε από τα οικονομικά στελέχη να αξιολογήσουν τη σημασία ενός καταλόγου 

των δεξιοτήτων διοικητικής λογιστικής που χρησιμοποιούν οι γενικοί διευθυντές 

ξενοδοχείων. Οι τρεις κύριες ικανότητες λογιστικής διαχείρισης ήταν ο επιχειρησιακός 

προϋπολογισμός, η κατάσταση αποτελεσμάτων και η ανάλυση των διακυμάνσεων. Αυτή η 

μελέτη μπορεί να δώσει μια καλύτερη αίσθηση της αντίληψης της σπουδαιότητας των 

λογιστικών δεξιοτήτων που χρησιμοποιούνται από τους διαχειριστές στέγασης. Θα είναι 

χρήσιμο για τους εκπαιδευτές φιλοξενίας να σχεδιάσουν το πρόγραμμα σπουδών για τα 

μαθήματα διοίκησης για να ανταποκριθούν στις προσδοκίες της σημερινής βιομηχανίας 

φιλοξενίας. 

Οι Turner et al. (2017), στην μελέτη τους για την αποδοτικότητα των ξενοδοχειακών 

επιχειρήσεων υποστηρίζουν ότι για να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητά τους και οι επιδόσεις 

τους, τα ξενοδοχειακά ακίνητα πρέπει να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν εσωτερικές 

πολιτικές και διαδικασίες όπως στρατηγική λογιστική διαχείρισης που να είναι συνεπείς με 
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τις επιχειρηματικές τους στρατηγικές και να αντανακλούν τις μεταβαλλόμενες 

ανταγωνιστικές απαιτήσεις. Χρησιμοποιούν ένα δείγμα αποτελούμενο από 80 ακίνητα 

ξενοδοχείων για να ερευνήσουν τον βασικό πρόδρομο της λογιστικής χρήσης της 

στρατηγικής διαχείρισης ακινήτων ξενοδοχείων και την επίδρασή της στον πελάτη και στις 

οικονομικές επιδόσεις του ξενοδοχείου. Τα αποτελέσματα υπογραμμίζουν ότι η 

επιχειρηματική στρατηγική για τον προσανατολισμό της αγοράς αποτελεί βασικό 

καθοριστικό παράγοντα για τη λογιστική χρήση της ιδιοκτησίας του ξενοδοχείου και για τη 

διευκόλυνση της επιρροής διαμεσολάβησης της ξενοδοχειακής ιδιοκτησίας, της στρατηγικής 

διαχείρισης της λογιστικής χρήσης και της απόδοσης των πελατών της ξενοδοχειακής 

περιουσίας στη σχέση μεταξύ χρήσης επιχειρηματικής στρατηγικής ξενοδοχείων και 

προσανατολισμού και της οικονομικής απόδοσης της ξενοδοχειακής επιχείρησης. 

Ο Pavlatos (2015) πραγματοποίησε μελέτη για τη διερεύνηση της σχέσης μεταξύ 

συναφών παραγόντων, λογιστικής στρατηγικής διαχείρισης (SMA) και ιστορικής απόδοσης 

σε ξενοδοχεία. Η ανάλυση των στοιχείων της έρευνας δείχνει ότι επτά ενδεχόμενοι 

παράγοντες επηρεάζουν τη χρήση SMA στα ξενοδοχεία: Αυτοί είναι: η περιβαλλοντική 

αβεβαιότητα, η δομή, η ποιότητα των πληροφοριών του πληροφοριακού συστήματος, το 

στάδιο του κύκλου ζωής του οργανισμού, η ιστορική απόδοση, η στρατηγική και το μέγεθος. 

Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι τα ξενοδοχεία που πραγματοποιούν υψηλότερο βαθμό 

περιβαλλοντικής αβεβαιότητας χρησιμοποιούν περισσότερα εργαλεία SMA για να τους 

βοηθήσουν να μειώσουν την αβεβαιότητα και να βελτιώσουν τη διαχειριστική λήψη 

αποφάσεων, τον διοικητικό προγραμματισμό και τον έλεγχο. Τα ξενοδοχεία που 

χαρακτηρίζονται ως αποκεντρωμένα χρησιμοποιούν περισσότερα εργαλεία SMA από τα 

ξενοδοχεία που χαρακτηρίζονται ως κεντρικά. Η μελέτη αποκαλύπτει ότι η ποιότητα των 

πληροφοριών του πληροφοριακού συστήματος διαδραματίζει θετικό ρόλο στη χρήση των 

εργαλείων SMA σε πολλά ξενοδοχεία. Επιπλέον, τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η χρήση 

τεχνικών SMA είναι πολύ μεγαλύτερη στα ξενοδοχεία σε φάση ωρίμανσης από αυτά που 

βρίσκονται σε φάση ανάπτυξης. 

Η McManus (2013), παρατηρώντας ότι τα αυξανόμενα ανταγωνιστικά περιβάλλοντα 

έχουν εστιάσει την προσοχή των διαχειριστών ξενοδοχείων στην απόκτηση ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος με τη μεγιστοποίηση του δυναμικού της πελατειακής τους βάσης, 

προχώρησε στη μελέτη σχετικά με τη χρήση και τα προηγούμενα στοιχεία των λογιστικών 

και εμπορικών επιδόσεων των πελατών στην Αυστραλιανή ξενοδοχειακή βιομηχανία. Τα 

ευρήματα μιας έρευνας από 165 διαχειριστές ξενοδοχειακών μονάδων στην Αυστραλία 

δείχνουν ότι μεγάλα ξενοδοχεία που προσανατολίζονται προς την αγορά με αποκεντρωμένη 
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δομή χρησιμοποιούν περισσότερο λογιστικές και εμπορικές πρακτικές που βασίζονται στον 

πελάτη. Επιπλέον, διαπιστώθηκε επίσης υποστήριξη για μια σημαντική θετική σχέση μεταξύ 

του προσανατολισμού προς την αγορά και μιας στρατηγικής τύπου «προοπτικής», καθώς και 

του προσανατολισμού προς την αγορά και της οικονομικής και μη οικονομικής απόδοσης. 

Οι Assaf και Magnini (2012), βλέποντας ότι η ικανοποίηση του πελάτη, αν και 

σημαντική μεταβλητή, αγνοείται συχνά στις μελέτες αποδοτικότητας ξενοδοχείων 

προχώρησαν σε μελέτη για να αποδείξουν το αντίθετο. Παρουσιάζει και συγκρίνει τα 

αποτελέσματα απόδοσης από δύο μοντέλα, ένα που περιλαμβάνει την ικανοποίηση του 

πελάτη και ένα που αποκλείει την ικανοποίηση του πελάτη. Παίρνει τις βαθμολογίες σχετικά 

με την αποτελεσματικότητα του ξενοδοχείου χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της στοχαστικής 

οριακής απόστασης βάσει ισορροπημένου δείγματος των κυριότερων ξενοδοχειακών 

αλυσίδων στις ΗΠΑ. Χρησιμοποιώντας διαθέσιμα στο κοινό στοιχεία από τον Αμερικανικό 

Δείκτη Ικανοποίησης Πελατών, η μελέτη δείχνει ότι η κατάταξη της απόδοσης μιας 

επιχείρησης μεταξύ των ανταγωνιστών, καθώς και ο μέσος όρος απόδοσης, μπορεί να 

αλλάξει θετικά ή αρνητικά, ανάλογα με το αν η ικανοποίηση του πελάτη συμπεριλαμβάνεται 

ως μεταβλητή εξόδου στη μοντελοποίηση ή όχι, αντίστοιχα. 

Οι Mattimoe και Seal (2011), μέσα από την έρευνά τους αναλύουν την τιμολόγηση 

των δωματίων ξενοδοχείων μέσω εφαρμογής θεσμικής οικονομικής θεωρίας. Το θεσμικό 

πλαίσιο εξετάζει τον αντίκτυπο των προτύπων λογιστικής και μάρκετινγκ που βοηθούν τους 

διαχειριστές ξενοδοχείων να αντιληφθούν τις πολύπλοκες αποφάσεις τιμολόγησης. Από 

θεσμική άποψη, η διάδοση και η εφαρμογή αυτών των προτύπων επηρεάζεται από 

συγκεκριμένους ιστορικούς παράγοντες και μπορεί να οφείλεται στην εξάρτηση από την έως 

τώρα πορεία. Συμπέραναν ότι ενώ οι μακροπρόθεσμες δομές κόστους είναι σημαντικές για 

τον εντοπισμό της θέσης της επιχείρησης στην αγορά και ότι τα ξενοδοχεία χρησιμοποιούν 

συμβατικές τεχνικές ελέγχου του κόστους, το κόστος διαδραματίζει σχετικά μικρό ρόλο στον 

καθορισμό των τιμών, με κυρίαρχο ρόλο για τα πρότυπα μάρκετινγκ που επικεντρώνονται 

στη διαχείριση των εσόδων.  

Οι Turner και Guilding (2010) εξέτασαν την κάπως ιδιοσυγκρασιακή λογιστική 

διαδικασία διατήρησης αποθεματικού για τη χρηματοδότηση επενδύσεων σε εξοπλισμό 

επίπλων, εξαρτημάτων και εξοπλισμού (FF & E) σε ξενοδοχεία μέσω διαμεσολάβησης με 

σύμβαση διαχείρισης. Έθεσαν πέντε ερευνητικούς στόχους: (i) εξακρίβωση αντικρουόμενων 

κινήτρων των ιδιοκτητών και των φορέων εκμετάλλευσης όσον αφορά τη λογιστική 

αποθεματικών των FF & E, (ii) καθορισμός των λογιστικών προσεγγίσεων των αποθεματικών 

FF & E που υιοθετούνται σε ξενοδοχεία, (iii) καθορισμός του ποσού που αποδίδεται στα 
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αποθεματικά για FF & E στα ξενοδοχεία, (iv) καθορισμός της επάρκειας των αποθεματικών 

για FF & Ε στα ξενοδοχεία, και v) αξιολόγηση του βαθμού ευκολίας με τον οποίο οι 

ξενοδοχειακοί φορείς μπορούν να αντλήσουν από τα αποθεματικά ταμεία FF και Ε. Αυτοί οι 

στόχοι επιδιώχθηκαν μέσω της ανάλυσης ποιοτικών δεδομένων πεδίου καθώς και δεδομένων 

που συλλέχθηκαν στην Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία. Τα πιο σημαντικά ευρήματα της 

μελέτης περιλαμβάνουν τον προσδιορισμό ότι, σύμφωνα με τις επιθυμίες των φορέων 

εκμετάλλευσης, η διατήρηση των αποθεματικών FF & E με χρηματοδότηση από τα μετρητά 

είναι η πιο δημοφιλής προσέγγιση (ιδιαίτερα σε μικρά ξενοδοχεία). Διαπιστώθηκε επίσης ότι 

τα αποθεματικά FF & E είναι 40% κάτω από το επιθυμητό όριο χρηματοδότησης.  

Ο Smeral (2009), εκμεταλλευόμενος τη διαθεσιμότητα νέων αρχείων δεδομένων από 

ένα ερευνητικό πρόγραμμα της Ε.Ε, κατέστησε δυνατή την ανάλυση των πηγών 

μακροπρόθεσμης αύξησης της προσφοράς στον κλάδο των ξενοδοχείων οκτώ επιλεγμένων 

χωρών. Αυτή η μελέτη είναι η πρώτη που χρησιμοποιεί το μοντέλο λογιστικής ανάπτυξης για 

την ανάλυση των καθοριστικών παραγόντων ανάπτυξης στον τομέα των ξενοδοχείων σε ένα 

διεθνές πλαίσιο. Το μοντέλο επιτρέπει την απομόνωση της επιρροής των κεφαλαιακών 

υπηρεσιών της τεχνολογίας της πληροφορίας και της επικοινωνίας και της τεχνολογίας μη 

πληροφόρησης και επικοινωνίας, τον αντίκτυπο των ποσοτικών εισροών εργατικού 

δυναμικού που μετράται με βάση τις ώρες εργασίας και τη σύνθεση του εργατικού δυναμικού 

και την επίδραση της πολλών παραγόντων παραγωγικότητας στην αύξηση της προστιθέμενης 

αξίας στο ξενοδοχείο. Παρέχει ένα εννοιολογικό πλαίσιο, το οποίο έχει θεμελιώδη σημασία 

για την αξιολόγηση της πολιτικής. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι στις περισσότερες 

περιπτώσεις η μεγαλύτερη συμβολή στην ανάπτυξη απορρέει από την ποσοτική εισροή 

εργατικού δυναμικού, ακολουθούμενη από κεφαλαιουχικές υπηρεσίες μη τεχνολογίας 

πληροφοριών και επικοινωνιών. 

Η Lamminmaki (2008), με τη μελέτη της έχει προσπαθήσει να προωθήσει την 

εκτίμησή μας για τη λογιστική στο πλαίσιο της διαχείρισης outsourcing (ανάληψη από 

εξωτερικούς συνεργάτες). Έχουν επιδιωχθεί δύο ερευνητικοί στόχοι: (1) να εκτιμηθεί η φύση 

της συμμετοχής και της πολυπλοκότητας της λογιστικής όσον αφορά τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων σε εξωτερικούς συνεργάτες του ξενοδοχείου, και (2) τον εντοπισμό της εμπλοκής 

και της πολυπλοκότητας της λογιστικής που επηρεάζει τον παράγοντα στην διαδικασία 

λήψης αποφάσεων σε εξωτερικούς συνεργάτες του ξενοδοχείου. Όσον αφορά τον πρώτο 

ερευνητικό στόχο, τόσο οι συνεντεύξεις όσο και τα στοιχεία των ερευνών υποδεικνύουν 

σημαντική συνδιακύμανση του ξενοδοχείου σε σχέση με το βαθμό στον οποίο η λογιστική 

λειτουργία εμπλέκεται στην διαδικασία λήψης αποφάσεων από εξωτερικούς συνεργάτες του 
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ξενοδοχείου. Είναι πιθανόν ότι ο παράγοντας αυτός επιδεινώνεται από την υψηλή τάση των 

ξενοδοχείων να προσελκύσουν οικονομικούς ελεγκτές που δεν διαθέτουν επαγγελματικό 

λογιστικό προσόν (55% σε αυτή τη μελέτη). Όσον αφορά το δεύτερο στόχο της μελέτης, έχει 

υποστηριχθεί η άποψη ότι τα ξενοδοχεία υψηλότερης ποιότητας διαθέτουν πιο εξελιγμένα 

λογιστικά συστήματα διαχείρισης outsourcing. Έχει βρεθεί επίσης υποστήριξη για την 

πρόταση ότι η λογιστική λειτουργία συμμετέχει περισσότερο στην εξωτερική ανάθεση της 

λήψης αποφάσεων σε ξενοδοχεία που διαθέτουν επαγγελματικό λογιστή ως δημοσιονομικό 

ελεγκτή.  

Οι Makrigiannakis και Soteriades (2007) προέβησαν σε μια μελέτη που διερευνά 

εφαρμογές και πρακτικές λογιστικής διαχείρισης (MA) σε ξενοδοχεία της Ελλάδας. Η 

σχετική βιβλιογραφία που χρησιμοποίησαν δείχνει τον τρόπο με τον οποίο η ΜΑ υποστηρίζει 

τη λήψη αποφάσεων διαχείρισης: Τα συστήματα κοστολόγησης έχουν ως στόχο την ανάλυση 

των κέντρων εσόδων και είναι δομημένα σύμφωνα με τις αρχές οριακής κοστολόγησης. Η 

ΜΑ χρησιμοποιεί εκτεταμένα τις τεχνικές μέτρησης του προϋπολογισμού και των επιδόσεων 

για τη στήριξη επιχειρησιακών και στρατηγικών αποφάσεων. Στην παρούσα μελέτη διεξήχθη 

δειγματοληπτική έρευνα μέσω ενός δομημένου ερωτηματολογίου. Τα ευρήματα δείχνουν ότι 

τα ελληνικά ξενοδοχεία χρησιμοποιούν τις τεχνικές της ΜΑ με όλους τους παραπάνω 

τρόπους, αλλά αποκαλύπτουν επίσης ορισμένες διαφορές, όπως η εφαρμογή μεθόδων 

πλήρους κοστολόγησης. Αυτό με τη σειρά του έχει επιπτώσεις στα κριτήρια που 

χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση της απόδοσης των διαχειριστών, καθώς και για τις 

πληροφορίες που χρησιμοποιούνται για τη λήψη αποφάσεων τιμολόγησης. Επιπλέον, ο 

σχεδιασμός του προϋπολογισμού είναι πιο ευέλικτος από αυτόν που χρησιμοποιείται σε 

άλλους τομείς, ενώ η συγκριτική αξιολόγηση δεν είναι τόσο δημοφιλής. Τα ευρήματα της 

μελέτης αποκαλύπτουν ότι το μέγεθος του ξενοδοχείου και η δομή του συνδυασμού 

πωλήσεων επηρεάζουν κάποιες πρακτικές ΜΑ, ενώ η χρήση συγκεκριμένων μεθόδων και 

τεχνικών ΜΑ καθορίζει την έμφαση που δίνεται στην εφαρμογή άλλων. 

 

2.3 Έρευνα Σχετικά με το Ρόλο των Πληροφοριακών Συστημάτων στις 

Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις 

 

Οι Tarigan et al. (2015), λαμβάνοντας υπόψη το πλεονέκτημα του Συστήματος Λογιστικών 

Πληροφοριών (AIS) για τη διαχείριση ξενοδοχείων και εστιατορίων, με την μελέτη τους 

επιδίωξαν να αποδείξουν τη θετική συσχέτιση μεταξύ έντασης ανταγωνισμού, μεγέθους 
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επιχείρησης, οργανισμού μάθησης και χρήσης του AIS. Αποφαίνονται ότι για να επιβιώσουν 

στον ανταγωνισμό, η διοίκηση ξενοδοχείων και εστιατορίων πρέπει να είναι σε θέση να 

λαμβάνει τις κατάλληλες αποφάσεις χρησιμοποιώντας τη βοήθεια του λογιστικού 

συστήματος πληροφοριών (AIS). Τα στοιχεία προέρχονται από δείγματα που περιλαμβάνουν 

ιδιοκτήτες ή διαχειριστές ξενοδοχείων και εστιατορίων σε περιοχή της Ινδονησίας. Η έρευνα 

αυτή αποδεικνύει ότι υπάρχει θετική και σημαντική συσχέτιση μεταξύ της έντασης του 

ανταγωνισμού και της χρήσης του AIS σε ξενοδοχεία και εστιατόρια της περιοχής. Υπάρχει 

επίσης ένας θετικός και σημαντικός συσχετισμός μεταξύ του μεγέθους της επιχείρησης και 

της χρήσης του AIS σε ξενοδοχεία και εστιατόρια. Ένα άλλο γεγονός που αποδεικνύεται από 

αυτή την έρευνα είναι ότι υπάρχει μια θετική και σημαντική συσχέτιση μεταξύ της μόρφωσης 

πάνω στην οργάνωση και της χρήσης του AIS σε ξενοδοχεία και εστιατόρια. Τα 

αποτελέσματα της επεξεργασίας δεδομένων δείχνουν ότι η μεγαλύτερη τιμή συντελεστή 

συσχέτισης προέρχεται από τη μεταβλητή μεγέθους της επιχείρησης, γεγονός που δείχνει ότι 

η χρήση του AIS στα ξενοδοχεία και τα εστιατόρια σχετίζεται κυρίως με το μέγεθος της 

εταιρίας. 

Η Mirceska (2014) πραγματοποίησε έρευνα σχετικά με το ενιαίο λογιστικό σύστημα 

(USALI) και τα πλεονεκτήματά του. Σήμερα, οι διαχειριστές χρειάζονται ποιοτικές 

πληροφορίες που προέρχονται από διάφορες οικονομικές εκθέσεις. Αυτές οι πληροφορίες 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν εσωτερικά ή εξωτερικά και συνήθως χωρίζονται σε τμήματα. 

Οι κατακερματισμένες αναφορές γίνονται στα επιμέρους τμήματα της επιχείρησης 

(ξενοδοχείο, μοτέλ κ.λπ.). Αυτό γίνεται συνήθως μέσω λειτουργικών τμημάτων που 

επιτρέπουν την κατακερματισμένη αναφορά. Το USALI, σε συνδυασμό με την έννοια των 

λειτουργικών τομέων, ασχολείται με τα κέντρα ευθύνης. Το USALI είναι ένα πρότυπο που 

συνεπάγεται την ανάγκη κάθε ξενοδοχειακής εταιρίας να δέχεται μόνο έναν τρόπο 

ταξινόμησης, οργάνωσης και παρουσίασης στοιχείων δεδομένων από τα εσωτερικά 

αποτελέσματα. Έτσι, η USALI διευκολύνει τη σύνταξη των περιλήψεων των οικονομικών 

καταστάσεων, καθιστώντας τα εύκολα συγκρίσιμα και εναρμονισμένα στη λογιστική της 

βιομηχανίας ξενοδοχείων. 

Οι Ni et al. (2012) μελέτησαν το βαθμό ικανοποίησης των διοικήσεων στα ξενοδοχεία 

του Χονγκ Κονγκ από την εφαρμογή ενός ενιαίου λογιστικού συστήματος (USALI) για την 

ομαδοποίηση, οργάνωση και παρουσίαση των χρηματοοικονομικών πληροφοριών. Οι 

απόψεις των επαγγελματιών του κλάδου συλλέχθηκαν από διεξοδικές συνεντεύξεις με επτά 

Διευθυντές Διεύθυνσης Δωματίων και 14 οικονομικούς ελεγκτές, καθώς και μια συνέντευξη 

εστίασης με 10 μέλη επιτροπών του συλλόγου ελεγκτών και λογιστών των ξενοδοχείων του 
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Χονγκ Κονγκ. Το USALI υιοθετείται ευρέως ή αναφέρεται σε ξενοδοχεία σε όλο τον κόσμο, 

ειδικά από αλυσίδες ξενοδοχείων ή πολυτελή ξενοδοχεία. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι 

καθώς οι δέκα εκδόσεις του USALI βασίζονται αποκλειστικά σε σύγχρονες πληροφορίες που 

προέρχονται αποκλειστικά από την αμερικανική βιομηχανία στέγασης, δεν έχουν διεθνή 

προοπτική και δεν ανταποκρίνονται σε ποικίλα διεθνή λογιστικά ζητήματα. Επί του 

παρόντος, υπάρχει περιορισμένη έρευνα σχετικά με το ενιαίο λογιστικό σύστημα 

ξενοδοχείων και την εφαρμογή του στις χώρες εκτός των ΗΠΑ. Ο Σύλλογος Ελεγκτών και 

Λογιστών του Ξενοδοχείου του Χονγκ Κονγκ υποστήριξε σθεναρά την ιδέα της δημιουργίας 

ενός συμπληρώματος ή προσθήκης στην τρέχουσα USALI για να αντικατοπτρίζει τις ανάγκες 

λογιστικής και αναφοράς ξενοδοχείων στο Χονγκ Κονγκ. Οι αρθρογράφοι ελπίζουν ότι αυτή 

η προσθήκη θα μπορούσε να επεκταθεί για να αντιμετωπίσει τα αναδυόμενα λογιστικά 

θέματα στην Ασία στο εγγύς μέλλον. 

Οι Kim et al. (2008) προσπάθησαν να διερευνήσουν τη σχέση μεταξύ προηγούμενων 

στοιχείων, συμπεριλαμβανομένης της ποιότητας του συστήματος πληροφοριών, της 

εκτιμώμενης αξίας και της αποδοχής των συστημάτων τήρησης λογαριασμών πελατών από 

τη ρεσεψιόν (HFOS), από τους χρήστες, υιοθετώντας ένα μοντέλο αποδοχής εκτεταμένης 

τεχνολογίας (TAM). Η αντιληπτή ευκολία χρήσης, η αντιληπτή χρησιμότητα, η στάση 

απέναντι στη χρήση και η πραγματική χρήση διερευνήθηκαν συμπεριλαμβανομένης της 

ποιότητας του συστήματος πληροφοριών και της εκτιμώμενης αξίας. Τα αποτελέσματα 

έδειξαν ότι: πρώτον, το HFOS πρέπει να προσφέρει μια ποικιλία πληροφοριών σχετικά με 

την εργασία στους υπαλλήλους της «πρώτης γραμμής». Προκειμένου οι υπάλληλοι των 

υπηρεσιών να προσφέρουν επαγγελματικές υπηρεσίες στους πελάτες, πρέπει να εγκατασταθεί 

ένα σύστημα όπου οι πληροφορίες για τους πελάτες προσφέρονται μία φορά και οι 

πληροφορίες πελατών του ξενοδοχείου μπορούν να μοιραστούν χωρίς να χρειάζεται να 

καταχωρηθούν εκ νέου τα δεδομένα. Με άλλα λόγια, όλα τα τμήματα πρέπει να είναι σε θέση 

να μοιράζονται και να ενημερώνουν συνεχώς τις πληροφορίες. Δεύτερον, το HFOS πρέπει να 

παρέχει έναν ασφαλή και γρήγορο χρόνο συναλλαγής, έτσι ώστε οι υπάλληλοι της πρώτης 

γραμμής να μειώσουν το χρόνο που αφιερώνεται στο σύστημα και να αυξήσουν το χρόνο που 

αφιερώνεται στον πελάτη. Επίσης, το HFOS πρέπει να σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε η 

γλώσσα και η τεχνολογία να είναι εύκολα κατανοητά. Τέλος, προκειμένου να διευκολυνθεί η 

ανταλλαγή πληροφοριών, η ανταλλαγή με άλλα συστήματα θα πρέπει να παρέχεται με 

περιορισμένη πρόσβαση και το HFOS θα πρέπει να είναι ευέλικτο στις αλλαγές. 
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2.4 Έρευνες Σχετικά με τον Εσωτερικό Έλεγχο στις Επιχειρήσεις 

 

Οι Lawrence et al. (2015), υπό το πρίσμα της αυξανόμενης σημασίας των λειτουργιών 

εσωτερικού ελέγχου (IAF) και των περιορισμένων αρχειακών στοιχείων για την ποιότητα του 

εσωτερικού ελέγχου, εξέτασαν ένα διαδραστικό μοντέλο ποιότητας IAF (που αποτελείται από 

ικανότητα και ανεξαρτησία) για την καλύτερη κατανόηση των καθοριστικών παραγόντων της 

αποτελεσματικότητας του IAF ως παράγοντας χρηματοοικονομικής αναφοράς. Οι έλεγχοί 

τους υποστηρίζουν την υπόθεση ότι η κοινή παρουσία της ικανότητας και της ανεξαρτησίας 

είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την αποτελεσματική παρακολούθηση της 

χρηματοοικονομικής πληροφόρησης από τις IAF. Συνοπτικά, τα αποτελέσματά τους δείχνουν 

ότι η απάντηση στο "ποιο είναι το αποτέλεσμα της ικανότητας εσωτερικού ελέγχου 

(ανεξαρτησίας) στην ποιότητα της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης;" είναι, "εξαρτάται 

από την ανεξαρτησία (αρμοδιότητα) του εσωτερικού ελεγκτή."  

Οι Holt και Travis (2012) πραγματοποίησαν έρευνα που είχε στόχο να αξιολογήσει 

εάν ο ρόλος του εσωτερικού ελέγχου και οι σχέσεις αναφοράς επηρεάζουν τις αντιλήψεις των 

επενδυτών για την αξιοπιστία των γνωστοποιήσεων. Το πείραμα βασίστηκε σε ένα υποθετικό 

σύστημα εσωτερικού ελέγχου που συμμετείχαν τυχαία 84 μεταπτυχιακοί φοιτητές στη 

Διοίκηση Επιχειρήσεων, ως μη επαγγελματίες επενδυτές. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι 

συμμετέχοντες αντιλήφθηκαν ότι η αξιοπιστία των γνωστοποιήσεων είναι σημαντικά 

υψηλότερη όταν ο εκτελεστικός διευθυντής αναφέρθηκε λειτουργικά στην επιτροπή ελέγχου 

και διοικητικά στον διευθύνοντα σύμβουλο (τόσο στρατηγικά όσο και διοικητικά).  

Οι Norman et al. (2010) διενήργησαν έρευνα που είχε ως στόχο να εξετάσει τις 

επιπτώσεις της υποβολής εκθέσεων εσωτερικού ελέγχου σχετικά με τις αξιολογήσεις 

κινδύνου απάτης που πραγματοποιούνται από εσωτερικούς ελεγκτές όταν το επίπεδο 

κινδύνου απάτης ποικίλλει. Διερεύνησαν, επίσης, τις επιπτώσεις της διάσπασης του κινδύνου 

απάτης στις αξιολογήσεις κινδύνου που διενεργούν οι εσωτερικοί ελεγκτές. Τα αποτελέσματα 

ενός πειράματος στο οποίο συμμετείχαν 172 έμπειροι εσωτερικοί ελεγκτές και τα πρόσθετα 

ευρήματα της έρευνας δείχνουν ότι οι εσωτερικοί ελεγκτές αντιλαμβάνονται περισσότερες 

προσωπικές απειλές όταν αναφέρουν υψηλά επίπεδα κινδύνου απευθείας στην επιτροπή 

ελέγχου, σε σχέση με τη διοίκηση. Οι αντιληπτές απειλές οδηγούν τους εσωτερικούς ελεγκτές 

να μειώσουν τα εκτιμώμενα επίπεδα κινδύνου απάτης κατά την αναφορά στην επιτροπή 

ελέγχου σχετικά με την υποβολή εκθέσεων στη διοίκηση. Το πόρισμα αυτό έρχεται σε 

αντίθεση με τα αναμενόμενα οφέλη από τις απαιτήσεις που η υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου 



 

12 
 

αναφέρει απευθείας στην επιτροπή ελέγχου και αποκαλύπτει πιθανές συγκρούσεις 

συμφερόντων και απειλές ανεξαρτησίας που δημιουργούνται από την ίδια την επιτροπή 

ελέγχου.  

 

2.5 Συμπεράσματα 

 

Αναφορικά με τη λογιστική διαχείριση των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων τα ευρήματα 

δείχνουν ότι η αντιστοίχιση της κατάλληλης στρατηγικής με τον προσανατολισμό, τη δομή 

και το μέγεθος του ξενοδοχείου μπορεί να έχει σημαντικές θετικές επιπτώσεις στην απόδοση 

του ξενοδοχείου. Η ανεπαρκής χρηματοδότηση μέσω του αποθεματικού για επενδύσεις σε 

έπιπλα, εξαρτήματα και εξοπλισμό προκαλεί μια ερώτηση σχετικά με το κατά πόσο η 

λογιστική αποθεματικών του ξενοδοχείου εξυπηρετεί σημαντικό ρόλο. Αυτά τα ευρήματα, 

παρέχουν κάποιο κίνητρο για να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στο δυναμικό απόδοσης ως 

προγενέστερη μεταβλητή στη μοντελοποίηση σχεδιασμού συστήματος διαχείρισης. Στην 

περίπτωση της τιμολόγησης των δωματίων, η έλλειψη σχετικών στοιχείων κόστους και η 

αφθονία των δεδομένων μάρκετινγκ σήμαινε ότι οι τελευταίες οδήγησαν στην απόφαση για 

τις τιμές. Οι πρακτικές λογιστικής και μάρκετινγκ συνέβαλαν στη δημιουργία της 

υπολογιστικής κουλτούρας των διαχειριστών ξενοδοχείων. Τέλος, φαίνεται ότι η εκτίμηση 

των προτάσεων εξωτερικής ανάθεσης του λογιστικού τμήματος της επιχείρησης, σπάνια 

περιλαμβάνει μακροπρόθεσμες εξελιγμένες τεχνικές όπως η προεξόφληση των μελλοντικών 

ταμειακών ροών. Υποθέτουμε ότι αυτό μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι οι αποφάσεις 

εξωτερικής ανάθεσης δεν διεξάγονται στο πλαίσιο της επίσημης διαδικασίας του 

προϋπολογισμού κεφαλαίου.  

Σχετικά με την εφαρμογή του ενιαίου συστήματος λογαριασμών, παρατηρείται ότι τα 

ευρήματα αποτελούν συμπεράσματα συγκεκριμένης γεωγραφικής τοποθεσίας. Περισσότερα 

ξενοδοχεία θα μπορούσαν να συμμετάσχουν σε μια τέτοια μελέτη για να επιτρέψουν τη 

γενίκευση των ευρημάτων και να σχηματιστεί μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα των ζητημάτων 

και προβλημάτων που σχετίζονται με την εφαρμογή του USALI σε χώρες εκτός των ΗΠΑ.  

Όσον αφορά τη χρήση των πληροφοριακών συστημάτων στα ξενοδοχεία καλό θα 

ήταν να έχουν μεγαλύτερη συνείδηση της σημασίας της βέλτιστης χρήσης του AIS για την 

υποβολή εκθέσεων για εσωτερικούς συνεργάτες μέσα στην εταιρία, έτσι ώστε οι πληροφορίες 

που συλλέγονται να είναι πιο επωφελείς για την εφαρμογή της στρατηγικής και την 

αξιολόγηση της απόδοσης.  
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Σχετικά με τον εσωτερικό έλεγχο, τα ευρήματα συμβάλλουν στη σύνθεση του 

εσωτερικού ελέγχου και της εταιρικής διακυβέρνησης παρέχοντας περαιτέρω στοιχεία για τη 

σημασία του εσωτερικού ελέγχου στην κρίση του επενδυτή και στη λήψη αποφάσεων. Η 

ανεξαρτησία του εσωτερικού ελεγκτή αποτελεί καθοριστικό παράγοντα στην ποιότητα του 

συστήματος εσωτερικού ελέγχου για την εξαγωγή αξιόπιστων συμπερασμάτων 

χρηματοοικονομικής και λογιστικής κατεύθυνσης. Τέλος, όταν οι εσωτερικοί ελεγκτές 

λογοδοτούν απευθείας στην επιτροπή ελέγχου, τα αποτελέσματα είναι καλύτερα σε σχέση με 

την αναφορά των πορισμάτων του ελέγχου στη διοίκηση της επιχείρησης. 

Το αντικείμενο της ξενοδοχειακής λογιστικής, εξαιτίας της φύσης του κλάδου που 

ολοένα αναπτύσσεται και εξελίσσεται, δεν παύει να αποτελεί αντικείμενο για αδιάκοπη 

έρευνα έτσι ώστε να αντιμετωπίζονται τα προβλήματα που δημιουργούνται, να βελτιώνονται 

οι ήδη υπάρχουσες τεχνικές και μέθοδοι λογιστικής διαχείρισης των μονάδων και, αν αυτό 

είναι δυνατόν, να γίνονται προβλέψεις πρόληψης μελλοντικών συμβάντων που ενδέχεται να 

αντιμετωπίσει ο κλάδος. Σε πολλές περιπτώσεις, οι έρευνες δεν αντιπροσωπεύουν το σύνολο 

του πληθυσμού και δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να εδραιώνονται και να υιοθετούνται τα 

αποτελέσματα αυτών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

 

3.1 Εισαγωγή 

 

Η ξενοδοχειακή λογιστική έχει ως αντικείμενο την, κατά χρόνο, επεξεργασία των 

οικονομικών πράξεων και λογιστικών γεγονότων, δηλαδή τη συγκέντρωση, παρακολούθηση 

και συσχέτιση στοιχείων κατά τις διάφορες περιόδους χρήσης. Σκοπός της είναι η καταγραφή 

των περιουσιακών στοιχείων και της διάρθρωσης του ξενοδοχείου ανά πάσα στιγμή, η 

παρακολούθηση των μεταβολών τους και η εξαγωγή των οικονομικών αποτελεσμάτων στο 

σύνολο και για κάθε τμήμα εκμετάλλευσης και δραστηριότητας χωριστά (Καραχοντζίτης & 

Σαρλής, 1989). 

Η ανάπτυξη του κλάδου των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και η εμφάνιση ολοένα και 

περισσότερων προβλημάτων λογιστικής φύσης, επιβάλλει να εξεταστεί η ξενοδοχειακή 

λογιστική σαν ένας επί μέρους κλάδος της εφαρμοσμένης λογιστικής για την αντιμετώπιση 

αυτών. 

Επίσης, σκοπός του κεφαλαίου είναι σύνθεση του πλαισίου στο οποίο πρέπει να δρα ο 

εσωτερικός ελεγκτής και ο τρόπος με τον οποίο πρέπει να πραγματοποιείται η άσκηση του 

εσωτερικού ελέγχου ώστε να είναι αποδοτικός και αποτελεσματικός. 

 

3.2 Γενικές Αρχές Σύνταξης Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 

 

Οι βασικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάσσει μια ξενοδοχειακή επιχείρηση 

είναι
1
: 

 Ο Ισολογισμός ή η Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης (Πίνακας). 

 Η Κατάσταση Αποτελεσμάτων (Πίνακας). 

 Η Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης (Πίνακας). 

 Η Κατάσταση Χρηματοροών (Πίνακας). 

 Το Προσάρτημα (Σημειώσεις). 

 

 

                                                           
1
 ν.4308/2014 άρθρο 16. 
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Όπως αναφέρεται στο νόμο 4308/2014 άρθρο 16, σύμφωνα με το άρθρο 2 του ίδιου 

νόμου, οι μεσαίες οντότητες
2
 απαλλάσσονται της σύνταξης της Κατάστασης Χρηματοροών, 

ενώ οι μικρές
3
 και πολύ μικρές οντότητες

4
 συντάσσουν Κατάσταση Χρηματοοικονομικής 

Θέσης, Κατάσταση Αποτελεσμάτων και Προσάρτημα.  Οι λογιστικές αρχές
5
 που πρέπει να 

διέπουν την ξενοδοχειακή επιχείρηση δε διαφέρουν από τις γενικές αρχές σύνταξης 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, που 

πρέπει να εφαρμόζει πάσης φύσεως επιχείρηση και είναι οι παρακάτω: 

 

Αρχή της Συνεχίσεως της Δραστηριότητας 

 

Η αρχή βασίζεται στην υπόθεση ότι η οικονομική μονάδα/επιχείρηση θα συνεχίσει να 

λειτουργεί για αόριστο χρονικό διάστημα ώστε να είναι σε θέση να πραγματοποιήσει τα 

σχέδιά της και να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις της. Στην περίπτωση αυτή, όταν δηλαδή 

δεν κινδυνεύει η περιουσία της επιχείρησης από ρευστοποίηση, οι περιοδικές λογιστικές της 

καταστάσεις (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, κ.λπ.) καταρτίζονται με βάση τη 

νομοθεσία και τη λογιστική πρακτική. 

Η σημασία της είναι μεγάλη και έχει άμεσο πρακτικό αντίκτυπο στη σύνταξη των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων μίας επιχείρησης, καθώς οι λογιστικές αρχές, οι μέθοδοι 

και διαδικασίες της Χρηματοοικονομικής Λογιστικής διαμορφώνονται και αναπτύσσονται 

έχοντας κυρίως βάση τις λογιστικές μονάδες συνεχούς δραστηριότητας και αφορούν κατά 

ουσία αυτές και μόνο (Καραγιώργος, 2014). 

 

Αρχή του Δεδουλευμένου 

 

Στο τέλος κάθε λογιστικής χρήσης η επιχειρηματική μονάδα συντάσσει την κατάσταση 

αποτελεσμάτων χρήσης. Σύμφωνα με την αρχή οι επιπτώσεις των συναλλαγών, ήτοι έσοδα ή 

έξοδα, λαμβάνονται υπόψη και παρουσιάζονται στις οικονομικές καταστάσεις για τον 

προσδιορισμό του τελικού αποτελέσματος, μόνο αν αφορούν τη συγκεκριμένη χρήση και όχι 

παρελθοντικές ή μελλοντικές.  

                                                           
2
 Σύνολο Ενεργητικού: €20.000.000, Καθαρό ύψος κύκλου εργασιών: €40.000.000, Μέσος όρος 

απασχολουμένων κατά τη διάρκεια της περιόδου: 250 άτομα. 
3
 Σύνολο Ενεργητικού: €4.000.000, Καθαρό ύψος κύκλου εργασιών: €8.000.000, Μέσος όρος 

απασχολουμένων κατά τη διάρκεια της περιόδου: 50 άτομα. 
4
 Σύνολο Ενεργητικού: €350.000, Καθαρό ύψος κύκλου εργασιών: €700.000, Μέσος όρος απασχολουμένων 

κατά τη διάρκεια της περιόδου: 10 άτομα. 
5
 ν.4308/2014 άρθρο 17 παρ.1. 
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Έτσι, αφού καταγραφεί η πραγματοποίηση ενός εσόδου και συσχετιστεί με ένα έξοδο, 

προσδιορίζεται ο χρόνος αναγνώρισης και καταχώρισής τους στα λογιστικά βιβλία των 

εσόδων και εξόδων της επιχείρησης (Καραγιώργος, 2014). 

 

Συνέπεια στην Εφαρμογή των Λογιστικών Πολιτικών 

 

Τα στοιχεία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων αποκτούν σημασία και αξία και 

παρέχουν πληροφόρηση στους ενδιαφερόμενους όταν είναι συγκρίσιμα. Για να είναι, όμως, 

τα μεγέθη συγκρίσιμα πρέπει η σύνταξη των καταστάσεων να πραγματοποιείται σύμφωνα με 

τις ίδιες παραδεκτές λογιστικές μεθόδους και αρχές, γεγονός που πραγματεύεται η αρχή της 

συνέπειας στην εφαρμογή των λογιστικών μεθόδων. 

Παρ’ όλα αυτά, όταν χρειάζεται, είναι δυνατόν να εφαρμοστεί κάποια άλλη μέθοδος, 

όπως π.χ. η υιοθέτηση της εύλογης αξίας στην αποτίμηση της αξίας των περιουσιακών 

στοιχείων έναντι της μεθόδου του ιστορικού κόστους. Δηλαδή, κάθε επιχείρηση έχει το 

δικαίωμα να αλλάξει τη χρησιμοποιούμενη λογιστική μέθοδο με κάποια άλλη, 

καταλληλότερη και για την τρέχουσα κατάστασή της. Αλλαγή από μέθοδο σε μέθοδο 

επιτρέπεται μόνο αν αυτό: 

-υπάρξει κάποια αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου 

-οδηγεί σε οικονομικές καταστάσεις που παρέχουν αξιόπιστη και πιο σχετική 

πληροφόρηση σχετικά με τις επιπτώσεις των συναλλαγών, άλλων γεγονότων ή 

συνθηκών στις οικονομικές καταστάσεις της επιχείρησης
6
. 

 

Μέριμνα ώστε τα Ποσά της Προηγούμενης Περιόδου να είναι Συγκρίσιμα με τα 

Αντίστοιχα Ποσά της Τρέχουσας Περιόδου  

 

Η συγκρισιμότητα βοηθά την επιχείρηση να αξιολογήσει την κατάστασή της σε σχέση με την 

προηγούμενη περίοδο, αλλά και να συγκριθεί η ίδια με άλλες οικονομικές οντότητες μέσα 

στον κλάδο. Έτσι, έχει τη δυνατότητα να εντοπίσει τις αδυναμίες της και να τις διορθώσει για 

να ανταπεξέλθει στον ανταγωνισμό. Η αρχή δεν πρέπει να συγχέεται με την αρχή της 

ομοιομορφίας της παρουσίασης που παρουσιάζεται στην επόμενη ενότητα. 

 

 

                                                           
6
 ν.4308/2014 άρθρο 17 παρ.1. 
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Σύνεση στην Επιμέτρηση των Στοιχείων 

 

Σκοπός της αρχής είναι η αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων μιας 

οικονομικής οντότητας από ουδέτερη οπτική γωνία, όπως ορίζεται από το νομοθετικό 

πλαίσιο και να αποφεύγονται προβλέψεις που οδηγούν σε υπερεκτιμημένα περιουσιακά 

στοιχεία ή υποεκτιμημένες υποχρεώσεις. 

Η αρχή δεν πρέπει να συγχέεται με την αρχή της συντηρητικότητας, καθώς η 

τελευταία με την έλευση των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς έχει 

εγκαταλειφθεί. Για παράδειγμα, οι εκτιμήσεις της οδηγούσαν συχνά σε δυσμενή 

αποτελέσματα και έτσι επέρχεται ρήξη με την αρχή της εύλογης παρουσίασης των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων
7
. 

 

Υποχρέωση Αναγνώρισης Όλων των Αρνητικών Προσαρμογών Αξιών, Ανεξάρτητα του 

εάν το Αποτέλεσμα της Περιόδου είναι Κέρδος ή Ζημία 

 

Ως αρνητικές προσαρμογές της αξίας καλούνται όλες οι προσαρμογές που 

πραγματοποιούνται μέσα στη χρήση και επιδρούν αρνητικά στα αποτελέσματα. Για 

παράδειγμα, οι αποσβέσεις ή οι απομειώσεις της αξίας των περιουσιακών στοιχείων της 

επιχείρησης. Επίσης, άλλη αιτία επιβάρυνσης των αποτελεσμάτων αποτελούν οι επαχθείς 

συμβάσεις, δηλαδή δεσμεύσεις που αναλαμβάνει η επιχείρηση μέσω συμβάσεων, αλλά το 

κόστος εκπλήρωσής της ξεπερνά το οικονομικό όφελος που απορρέει από αυτή. 

Περαιτέρω, κατά τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται 

και οι παρακάτω αρχές:  

 Όλα τα στοιχεία του ισολογισμού και της κατάστασης αποτελεσμάτων που 

προκύπτουν στην τρέχουσα περίοδο αναγνωρίζονται στην περίοδο αυτή βάσει της 

αρχής του δεδουλευμένου. 

 Τα υπόλοιπα έναρξης του ισολογισμού σε κάθε περίοδο συμφωνούν με τα 

αντίστοιχα υπόλοιπα λήξης της προηγούμενης περιόδου, με την επιφύλαξη της 

διόρθωσης  λαθών και μεταβολής λογιστικών κατά το άρθρο 28 του νόμου 

4308/2014
8
.  

                                                           
7
 ν.4308/2014 άρθρο 17 παρ.1. 

8
 ν.4308/2014 άρθρο 17 παρ.1. 
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Συμπληρωματικά στις γενικές αρχές σύνταξης των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων λειτουργούν οι αρχές που καθορίζουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα για την 

παρουσίαση των καταστάσεων και είναι οι εξής: 

 

Ακριβοδίκαιη Παρουσίαση και Συμμόρφωση με τα ΔΠΧΑ 

 

Η αρχή καθορίζει ότι πρέπει να παρέχονται στους χρήστες των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων αξιόπιστες και, άρα, χρήσιμες πληροφορίες. Σύμφωνα με την αρχή, η 

καταχώριση λογιστικών εγγράφων και η κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

πρέπει να διενεργείται με βάση στοιχεία αμερόληπτα και ελέγξιμα. Η οντότητα που 

συμμορφώνεται με τα ΔΠΧΑ πρέπει να συμπεριλάβει δήλωση συμμόρφωσης στις 

σημειώσεις της, ενώ η λανθασμένη επιλογή λογιστικής μεθόδου δεν μπορεί να διορθωθεί 

μέσω της γνωστοποίησής της (Νεγκάκης, 2015). 

 

Σημαντικότητα και Συγκέντρωση 

 

Η οικονομική οντότητα πρέπει να παρουσιάζει χωριστά κάθε σημαντική κατηγορία 

παρόμοιων στοιχείων. Μια οντότητα πρέπει να παρουσιάζει ξεχωριστά στοιχεία διαφορετικής 

φύσης ή λειτουργίας, εκτός κι αν αυτά είναι αδιάφορα (Νεγκάκης, 2015). 

 

Συμψηφισμός 

 

Η οικονομική οντότητα δεν συμψηφίζει τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού ή τα έσοδα 

και τα έξοδα, εκτός αν απαιτείται ή επιτρέπεται από κάποιο ΔΠΧΑ Ο συμψηφισμός μειώνει 

τη ικανότητα των χρηστών να κατανοούν τις συναλλαγές, τα γεγονότα και τις συνθήκες υπό 

τις οποίες πραγματοποιήθηκαν, καθώς και να εκτιμούν τις μελλοντικές ταμιακές ροές της 

οικονομικής οντότητας (IFRS, 2017). 

 

Συχνότητα Παρουσίασης 

 

Η οικονομική οντότητα πρέπει να παρουσιάζει ένα πλήρες σύνολο οικονομικών 

καταστάσεων τουλάχιστον ετησίως. Όταν μια οικονομική οντότητα αλλάζει το τέλος της 

περιόδου αναφοράς της και παρουσιάζει οικονομικές καταστάσεις για χρονικό διάστημα 

μεγαλύτερο ή μικρότερο του ενός έτους, θα πρέπει να γνωστοποιεί το λόγο για τη χρήση μιας 
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μεγαλύτερης ή μικρότερης περιόδου και το γεγονός ότι τα ποσά που παρουσιάζονται στις 

οικονομικές καταστάσεις δεν είναι απολύτως συγκρίσιμα (IFRS, 2017). 

 

Ομοιομορφία της Παρουσίασης 

 

Η οικονομική οντότητα διατηρεί την παρουσίαση και την ταξινόμηση των στοιχείων στις 

οικονομικές της καταστάσεις από μία περίοδο στην άλλη, εκτός εάν: 

1. Είναι προτιμότερο, μετά από μια σημαντική αλλαγή στη φύση των πράξεων της 

οικονομικής οντότητας ή την επανεξέταση των οικονομικών της καταστάσεων, μια 

άλλη παρουσίαση ή ταξινόμηση, καταλληλότερη. 

2. Ένα ΔΠΧΑ απαιτεί αλλαγή στην παρουσίαση (IFRS, 2017).  

 

3.3 Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Και Ξενοδοχειακή Λογιστική 

 

Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα δεν είναι μια νέα λογιστική που ήρθε να καταργήσει κάθε 

Εθνικό Λογιστικό Πρότυπο. Λειτουργούν συμπληρωματικά ή αποτελούν τροποποιήσεις στις 

ήδη υπάρχουσες λογιστικές μεθόδους των ΕΛΠ. Επομένως, η λογιστική που τηρείται στις 

ξενοδοχειακές μονάδες δε θα αλλάξει κατά πολύ, αλλά θα επέλθουν κάποιες μικρές 

τροποποιήσεις στις εισηγμένες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Τα ΔΛΠ που χρησιμοποιούνται 

στις ξενοδοχειακές μονάδες είναι τα παρακάτω. 

 

ΔΛΠ 1: Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων 

 

Το πρότυπο καθορίζει τη βάση για την παρουσίαση οικονομικών καταστάσεων γενικού 

σκοπού για να εξασφαλιστεί συγκρισιμότητα μεταξύ των οικονομικών καταστάσεων της 

οντότητας τις προηγούμενες περιόδους, αλλά και με τις οικονομικές καταστάσεις άλλων 

επιχειρήσεων του κλάδου στον οποίο ανήκει η οντότητα. Ορίζει τον τρόπο παρουσίασης των 

οικονομικών καταστάσεων που πρέπει να ακολουθεί μια επιχείρηση, περιλαμβάνει υλικό 

οδηγιών για τη δομή τους και τις ελάχιστες απαιτήσεις για το περιεχόμενό τους. Μεταξύ 

άλλων, οι οικονομικές καταστάσεις πρέπει να παρουσιάζουν εύλογα την οικονομική 

κατάσταση, τις επιδόσεις και τις ταμειακές ροές μιας οντότητας (Νεγκάκης, 2015). 

 

 



 

20 
 

ΔΛΠ 2: Αποθέματα 

 

Ο σκοπός του προτύπου είναι να καθορίσει τη λογιστική αντιμετώπιση των αποθεμάτων. Ένα 

πρωταρχικό ζήτημα στη λογιστική των αποθεμάτων είναι το ποσό του κόστους να 

αναγνωρίζεται ως στοιχείο του ενεργητικού και να μεταφέρεται ως εκεί που τα σχετικά έσοδα 

είναι αναγνωρισμένα. Το πρότυπο παρέχει καθοδήγηση σχετικά με τον προσδιορισμό του 

κόστους και την επακόλουθη αναγνώρισή του ως δαπάνη, συμπεριλαμβανομένης 

οποιασδήποτε απομείωσης στην καθαρή αξία. Επίσης, παρέχει καθοδήγηση σχετικά με τους 

τύπους κόστους που χρησιμοποιούνται για την εκχώρηση των εξόδων στα αποθέματα.  

Το πρότυπο ορίζει ότι τα αποθέματα αποτιμώνται στη χαμηλότερη αξία μεταξύ 

κόστους και καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας. 

Όσα αποθέματα χρησιμοποιούνται κατά τον ίδιο τρόπο από την επιχείρηση ή 

παρουσιάζουν όμοια στοιχεία, πρέπει να αντιμετωπίζονται με την ίδια μέθοδο προσδιορισμού 

του κόστους. Αυτή μπορεί να είναι είτε η μέθοδος εξατομικευμένου κόστους, είτε η μέθοδος 

FIFO, είτε, τέλος, η μέθοδος μέσου σταθμικού κόστους. 

Η μέθοδος εξατομικευμένου κόστους υποθέτει ότι το κόστος των αναντικατάστατων 

ειδών αποθεμάτων και αυτών που μετά την παραγωγή θα χρησιμοποιηθούν σε ειδικές 

καταστάσεις, προσδιορίζεται με την εξαγωγή του ατομικού κόστους κάθε είδους.  

Η μέθοδος FIFO υποθέτει ότι τα είδη που εισέρχονται πρώτα στις αποθήκες ή 

κατασκευάζονται πρώτα, πωλούνται και πρώτα, συνεπώς το κόστος των αποθεμάτων που 

παραμένουν στις αποθήκες προέρχεται από τις τελευταίες αγορές και παραγωγές. 

Η μέθοδος μέσου σταθμικού κόστους υποθέτει ότι το κόστος του αποθέματος 

υπολογίζεται από το μέσο σταθμικό κόστος των ομοειδών εμπορευμάτων/προϊόντων που 

αγοράστηκαν ή παρήχθησαν κατά τη διάρκεια της χρήσης και το μέσο σταθμικό κόστος των 

όμοιων ειδών στην αρχή της περιόδου. 

Κατά την πώληση αποθεμάτων, η λογιστική τους αξία αντιμετωπίζεται ως δαπάνη της 

περιόδου στην οποία έγινε η αναγνώριση του αντίστοιχου εσόδου. Όταν κατά τον 

προσδιορισμό του κόστους των αποθεμάτων εφαρμόζουμε την καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία, 

όλες οι ζημίες των αποθεμάτων πρέπει να αναγνωρίζονται στα έξοδα της περιόδου που 

προέκυψε αυτή η υποτίμηση ή η ζημία (Νεγκάκης, 2015). 

Στην περίπτωση των ξενοδοχείων τα αποθέματα έχουν να κάνουν κυρίως είτε με τα 

εμπορεύματα ή προϊόντα προς πώληση (στο super market ενός ξενοδοχείου), είτε με πρώτες 

ύλες της κουζίνας, είτε ακόμη και με προϊόντα προς μεταπώληση (όπως π.χ. εμφιαλωμένα 

ποτά που πωλούνται ακριβώς όπως αγοράζονται, χωρίς καμιά περαιτέρω επεξεργασία).  
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ΔΛΠ 7: Κατάσταση Ταμιακών Ροών 

 

Οι πληροφορίες σχετικά με τις ταμιακές ροές μιας οικονομικής οντότητας είναι χρήσιμες για 

την παροχή, στους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων, της δυνατότητας αξιολόγησης 

της ικανότητας μιας οντότητας να παράγει μετρητά και ισοδύναμα, και τις ανάγκες της 

οντότητας για χρήση αυτών των ταμιακών ροών. Οι χρήστες λαμβάνουν οικονομικές 

αποφάσεις με βάση αυτή την αξιολόγηση, το χρονοδιάγραμμα και τη βεβαιότητα δημιουργίας 

ταμιακών ροών. 

Ο σκοπός του προτύπου είναι να παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις μεταβολές του 

παρελθόντος στα μετρητά και ταμιακά ισοδύναμα μιας οικονομικής οντότητας μέσω της 

κατάστασης ταμιακών ροών, που ταξινομεί τις ταμιακές ροές κατά τη διάρκεια της περιόδου 

σε ταμιακές ροές λειτουργικής δραστηριότητας, επενδυτικής και χρηματοδοτικής (Νεγκάκης, 

2015). 

Στις ξενοδοχειακές μονάδες, η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με 

τα ΔΠΧΑ, απαιτεί τη χρήση λογιστικών εκτιμήσεων. Επίσης, απαιτεί την κρίση της 

διοίκησης κατά την εφαρμογή των λογιστικών αρχών.  

 

ΔΛΠ 8: Λογιστικές Πολιτικές, Μεταβολές των Λογιστικών Εκτιμήσεων και Λάθη 

 

Ο στόχος του προτύπου είναι να καθορίσει τα κριτήρια επιλογής και μεταβολής λογιστικών 

πολιτικών, μαζί με τη λογιστική αντιμετώπιση και γνωστοποίηση των αλλαγών στις 

λογιστικές πολιτικές, αλλαγές στις πολιτικές εκτιμήσεων και διορθώσεις λαθών. Το πρότυπο 

αποσκοπεί στη βελτίωση της συνάφειας και αξιοπιστίας των οικονομικών καταστάσεων μιας 

οικονομικής οντότητας και της συγκρισιμότητας αυτών με άλλες διαφορετικών περιόδων 

αλλά και άλλων οικονομικών οντοτήτων. 

Οι φορολογικές συνέπειες των διορθώσεων των σφαλμάτων προηγούμενης περιόδου 

και των αναδρομικών προσαρμογών από την εφαρμογή αλλαγών στις λογιστικές πολιτικές, 

αναγνωρίζονται και γνωστοποιούνται με βάση το ΔΛΠ 12 Φόροι Εισοδήματος (Νεγκάκης, 

2015). 
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ΔΛΠ 12: Φόροι Εισοδήματος 

 

Ο σκοπός του προτύπου είναι να καθορίσει τη λογιστική αντιμετώπιση για τους φόρους 

εισοδήματος. Το κύριο ζήτημα στη λογιστική για τους φόρους εισοδήματος είναι πώς να 

υπολογίσει τις τρέχουσες και μελλοντικές συνέπειες από: 

1) τη μελλοντική ανάκτηση (διακανονισμό) της λογιστικής αξίας των περιουσιακών 

στοιχείων (υποχρεώσεων) που αναγνωρίζονται στην κατάσταση οικονομικής θέσης 

της οικονομικής οντότητας, και 

2) συναλλαγές και άλλα γεγονότα της τρέχουσας περιόδου που αναγνωρίζονται στις 

οικονομικές καταστάσεις μιας οικονομικής οντότητας. 

Είναι εύλογο ότι στην αναγνώριση ενός περιουσιακού στοιχείου ή μιας υποχρέωσης 

ότι η αναφέρουσα οντότητα αναμένεται να ανακτήσει ή να διακανονίσει τη λογιστική αξία 

αυτού του περιουσιακού στοιχείου ή υποχρέωσης. Εάν είναι πιθανό ότι η ανάκτηση ή ο 

διακανονισμός της εν λόγω λογιστικής αξίας θα καταστήσει τις μελλοντικές φορολογικές 

πληρωμές μεγαλύτερες (μικρότερες) από αυτές που θα ήταν εάν η εν λόγω ανάκτηση ή 

διακανονισμός δεν είχε φορολογικές συνέπειες, το πρότυπο απαιτεί από την οικονομική 

οντότητα να αναγνωρίσει αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση (φορολογικού στοιχείου), 

με περιορισμένες εξαιρέσεις. 

Τo πρότυπο απαιτεί από μια οικονομική οντότητα να λογοδοτεί για τις φορολογικές 

συνέπειες των συναλλαγών και άλλων γεγονότων με τον ίδιο τρόπο που λογοδοτεί για τις 

ίδιες τις συναλλαγές και άλλα γεγονότα. Έτσι, για συναλλαγές και άλλα γεγονότα που 

αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα, τυχόν σχετικές φορολογικές επιδράσεις αναγνωρίζονται 

επίσης στα αποτελέσματα. Για συναλλαγές και λοιπά γεγονότα που αναγνωρίζονται εκτός 

των αποτελεσμάτων (είτε σε άλλα συνολικά έσοδα είτε απευθείας στα ίδια κεφάλαια), οι 

τυχόν σχετικές φορολογικές επιδράσεις αναγνωρίζονται επίσης εκτός κερδών ή ζημιών (είτε 

σε άλλα συνολικά έσοδα είτε απευθείας στα ίδια κεφάλαια, αντίστοιχα). Ομοίως, η 

αναγνώριση των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων σε μια 

συνένωση επιχειρήσεων επηρεάζει το ποσό της υπεραξίας που προκύπτει σε αυτή τη 

συνένωση επιχειρήσεων ή το ποσό του αναγνωρισμένου κέρδους αγοράς.  

Τo πρότυπο εξετάζει επίσης την αναγνώριση των αναβαλλόμενων φορολογικών 

απαιτήσεων που προκύπτουν από αχρησιμοποίητες φορολογικές ζημίες ή αχρησιμοποίητες 

φορολογικές ελαφρύνσεις, την παρουσίαση των φόρων εισοδήματος στις οικονομικές 

καταστάσεις και τη γνωστοποίηση πληροφοριών σχετικά με τους φόρους εισοδήματος (IFRS, 

2017). 



 

23 
 

Οι ξενοδοχειακές μονάδες υπόκεινται σε φόρους εισοδήματος από διάφορες 

φορολογικές αρχές. Οι εισηγμένες ξενοδοχειακές μονάδες αναγνωρίζουν συνήθως 

υποχρεώσεις για αναμενόμενα θέματα φορολογικού ελέγχου, βασιζόμενες σε προβλέψεις για 

το ποσό των επιπλέων φόρων που ενδεχομένως οφείλονται. 

 

ΔΛΠ 16: Ενσώματα Πάγια 

 

Ο σκοπός του προτύπου είναι να προδιαγράψει τη λογιστική αντιμετώπιση των ενσώματων 

ακινητοποιήσεων έτσι ώστε οι χρήστες των οικονομικών καταστάσεων να μπορούν να 

διακρίνουν πληροφορίες σχετικά με την επένδυση μιας οντότητας στα ενσώματα πάγια και 

τις μεταβολές σε αυτές τις επενδύσεις. Τα κύρια θέματα της λογιστικής των ενσώματων 

ακινητοποιήσεων είναι η αναγνώριση των περιουσιακών στοιχείων, ο προσδιορισμός των 

λογιστικών τους ποσών και των εξόδων απόσβεσης και των ζημιών απομείωσης που 

αναγνωρίζονται σε σχέση με αυτά. 

Το κόστος ενός στοιχείου των ενσώματων ακινητοποιήσεων αναγνωρίζεται ως 

περιουσιακό στοιχείο εάν και μόνον εάν: 

1. είναι πιθανό ότι μελλοντικά οικονομικά οφέλη που σχετίζονται με το στοιχείο θα 

εισρεύσουν στην οικονομική οντότητα, και 

2. το κόστος του στοιχείου μπορεί να μετρηθεί αξιόπιστα. 

Η αποτίμηση των ενσώματων παγίων, από την οικονομική οντότητα, στο κόστος τους, 

λαμβάνει χώρα τη στιγμή που το συγκεκριμένο κόστος πραγματοποιείται. Τα 

προαναφερόμενα κόστη αποτελούνται από τα αρχικά, τα οποία αφορούν την αγορά ή 

κατασκευή ενός στοιχείου που ανήκει στην κατηγορία των ενσώματων παγίων, καθώς και 

από τα μεταγενέστερα που πραγματοποιούνται για τη επέκταση, αντικατάσταση μέρους ή τη 

συντήρηση κάποιου στοιχείου του. 

Τα ενσώματα πάγια, που κατά τη φάση της αναγνώρισης πληρούν τις προϋποθέσεις 

ώστε να χαρακτηριστούν πάγια περιουσιακά στοιχεία, αποτιμούνται στο κόστος τους. 

Κατά τη στιγμή της οικονομικής πράξης (αγορά) το κόστος ενός περιουσιακού 

στοιχείου αποτιμάται στην αξία απόκτησης. Αν η εισροή εσόδων στην επιχείρηση δεν 

πραγματοποιείται τη στιγμή της πράξης, αλλά μετατίθεται για κάποιο χρονικό διάστημα, τότε 

η διαφορά μεταξύ της αξίας απόκτησης και του συνόλου των πληρωμών αναγνωρίζεται ως 

χρηματοοικονομικό κόστος και αντιμετωπίζεται ανάλογα. Αν η οικονομική πράξη 

πραγματοποιείται με ανταλλαγή ενός άλλου παγίου περιουσιακού στοιχείου, τότε αυτό που 

αποκτήθηκε αποτιμάται στην εύλογη αξία του. 
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Μετά την αναγνώριση, σύμφωνα με το ΔΛΠ 16, ένα πάγιο περιουσιακό στοιχείο 

μπορεί να αποτιμηθεί με δύο μεθόδους: τη μέθοδο του κόστους και τη μέθοδο της 

αναπροσαρμογής. Επίσης, το πρότυπο δίνει την ευχέρεια στην οντότητα να αποφασίσει αυτή 

τη μέθοδο που προτιμά να εφαρμόσει, με την προϋπόθεση ότι θα πρέπει να την εφαρμόζει 

στο σύνολο των ενσώματων παγίων που έχει στην κατοχή της. 

Κάθε τμήμα ενός στοιχείου των ενσώματων παγίων, το κόστος του οποίου είναι 

σημαντικό σε σχέση με το συνολικό κόστος, αποσβένεται ξεχωριστά. Η απόσβεση 

αναγνωρίζεται για κάθε περίοδο στα αποτελέσματα, εκτός αν συμπεριλαμβάνεται στη 

λογιστική αξία ενός άλλου περιουσιακού στοιχείου (Νεγκάκης, 2015). 

Ο ξενοδοχειακός κλάδος είναι κατ’ εξοχήν εντάσεως παγίων στοιχείων, συνεπώς οι 

αποσβέσεις είναι υψηλές και ανάλογα με κάποια κριτήρια, οι επιμέρους κλάδοι 

εκμετάλλευσης θα πρέπει να επιμεριστούν σωστά.  

 

ΔΠΧΑ 16: Μισθώσεις (αντικατάσταση του ΔΛΠ 17) 

 

Το πρότυπο καθορίζει τις αρχές για την αναγνώριση, τη μέτρηση, την παρουσίαση και τη 

γνωστοποίηση των μισθώσεων. Ο στόχος είναι να εξασφαλιστεί ότι οι μισθωτές και οι 

εκμισθωτές παρέχουν σχετικές πληροφορίες κατά τρόπο που να αντιπροσωπεύει πιστά αυτές 

τις συναλλαγές. Οι πληροφορίες αυτές δίνουν τη βάση στους χρήστες των οικονομικών 

καταστάσεων για να εκτιμήσουν την επίδραση που έχουν οι μισθώσεις στην οικονομική 

κατάσταση, τις χρηματοοικονομικές επιδόσεις και τις ταμιακές ροές μιας οικονομικής 

οντότητας. 

Η οικονομική οντότητα εξετάζει τους όρους και τις προϋποθέσεις των συμβάσεων και 

όλα τα σχετικά γεγονότα και περιστάσεις κατά την εφαρμογή του προτύπου. Η οντότητα θα 

εφαρμόζει το πρότυπο με συνέπεια στις συμβάσεις με παρόμοια χαρακτηριστικά και υπό 

παρόμοιες συνθήκες. 

Η διάκριση των μισθώσεων, σε χρηματοδοτική και λειτουργική μίσθωση, γίνεται 

σύμφωνα με το εάν τα κόστη/κέρδη που προέρχονται από την κυριότητα ενός περιουσιακού 

στοιχείου επιβαρύνουν/ωφελούν τον μισθωτή ή παραμένουν στον εκμισθωτή. 

Χρηματοδοτική είναι η μίσθωση κατά την οποία όλα τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που 

αφορούν μια κυριότητα, μεταφέρονται από τον εκμισθωτή στο μισθωτή. Λειτουργική είναι η 

μίσθωση κατά την οποία τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που συνεπάγεται η κυριότητα 

ενός περιουσιακού στοιχείου παραμένουν στον εκμισθωτή. (Νεγκάκης, 2015). 
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ΔΛΠ 18: Έσοδα 

 

Το πρότυπο διευκρινίζει πότε πρέπει να αναγνωριστεί και πώς πρέπει να μετρηθεί ένα έσοδο. 

Έσοδα είναι η ακαθάριστη εισροή οικονομικών ωφελειών κατά την περίοδο των συνήθων 

δραστηριοτήτων της επιχείρησης και κατά την οποία αυτές οι εισροές προκαλούν αύξηση στα 

ίδια κεφάλαια της οντότητας, εκτός αν αυτές προέρχονται από εισφορές από τους 

συμμετέχοντες στα ίδια κεφάλαια. Το πρότυπο εφαρμόζεται στη λογιστική των μεθόδων που 

προκύπτουν από συναλλαγές και γεγονότα όπως: η πώληση αγαθών, η παροχή υπηρεσιών, η 

χρήση της περιουσίας της οντότητας από τρίτους, μέσω τόκων, δικαιωμάτων, μερισμάτων 

κ.ά. 

 Τα έσοδα αναγνωρίζονται όταν είναι πιθανό να προκύψουν μελλοντικά οικονομικά 

οφέλη και τα οφέλη αυτά μπορούν να επιμετρηθούν αξιόπιστα. Το πρότυπο προσδιορίζει τις 

συνθήκες υπό τις οποίες θα πληρούνται τα κριτήρια αυτά και, ως εκ τούτου, θα 

αναγνωρίζονται τα έσοδα. Τα έσοδα αποτιμώνται στην εύλογη αξία του εισπραχθέντος ή 

εισπρακτέου ποσού (IFRS, 2017). 

Για μια ξενοδοχειακή μονάδα τα έσοδα μπορεί να προέρχονται από πωλήσεις 

εμπορευμάτων ή προϊόντων που διαθέτουν ή από παροχή υπηρεσιών. 

 

ΔΛΠ 19: Παροχές σε Εργαζομένους 

 

Στόχος του προτύπου είναι να συνταχθεί η λογιστική και η γνωστοποίηση των παροχών προς 

τους εργαζομένους. Το πρότυπο απαιτεί από μια οικονομική οντότητα να αναγνωρίζει: 

1. μια υποχρέωση όταν ο εργαζόμενος έχει παράσχει την υπηρεσία σε αντάλλαγμα με τις 

παροχές που πρέπει να του καταβληθούν στο μέλλον, και 

2. ένα έξοδο όταν η οικονομική οντότητα καταναλώνει το οικονομικό όφελος που 

προκύπτει από την παροχή υπηρεσιών από έναν εργαζόμενο έναντι ανταλλαγής 

παροχών. 

Η εφαρμογή του προτύπου αφορά τις παροχές που δίνονται σε εργαζομένους. 

Περιλαμβάνει αυτές που: α) χορηγούνται βάσει επίσημων σχεδίων ή άλλων επίσημων 

συμφωνιών μεταξύ της οντότητας και των μεμονωμένων υπαλλήλων ή των συνδικάτων που 

τους εκπροσωπούν, β) πηγάζουν από νομοθετικές απαιτήσεις ή μέσω ρυθμίσεων του κλάδου, 

σύμφωνα με τις οποίες οι οντότητες οφείλουν να συμβάλλουν σε εθνικά, κρατικά, κλαδικά ή 

άλλα προγράμματα πολλών εργοδοτών ή γ) προκύπτουν από άτυπες πρακτικές που 
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δημιουργούν υποχρέωση, όταν η οντότητα δεν έχει ρεαλιστική εναλλακτική λύση παρά να 

καταβάλει παροχές στους εργαζομένους. 

Οι παροχές στους εργαζομένους χωρίζονται στις εξής κατηγορίες: 

1) Οι βραχυπρόθεσμες παροχές σε εργαζόμενους: είναι παροχές σε εργαζόμενους 

(εκτός των παροχών εξόδου από την υπηρεσία) που αναμένεται να 

διακανονιστούν πλήρως πριν από δώδεκα μήνες μετά το τέλος της ετήσιας 

περιόδου αναφοράς, κατά την οποία οι εργαζόμενοι παρέχουν την σχετική 

υπηρεσία. 

2) Οι παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία: είναι παροχές σε εργαζόμενους 

(εκτός των παροχών εξόδου από την υπηρεσία και βραχυπρόθεσμες παροχές σε 

εργαζόμενους) που καταβάλλονται μετά την ολοκλήρωση της απασχόλησης. 

3) Άλλες μακροπρόθεσμες παροχές σε εργαζόμενους είναι όλες οι παροχές σε 

εργαζόμενους εκτός από βραχυπρόθεσμες παροχές σε εργαζόμενους, παροχές 

μετά την έξοδο από την υπηρεσία και παροχές τερματισμού (Νεγκάκης, 2015). 

 

ΔΛΠ 21: Οι Επιδράσεις των Μεταβολών των Τιμών Συναλλάγματος 

 

Μια οικονομική οντότητα μπορεί να ασκεί ξένες δραστηριότητες με δύο τρόπους. Μπορεί να 

έχει συναλλαγές σε ξένα νομίσματα ή μπορεί να έχει συναλλαγές στο εξωτερικό. Επιπλέον, η 

οικονομική οντότητα μπορεί να παρουσιάζει τις οικονομικές της καταστάσεις σε ξένο 

νόμισμα. Ο σκοπός αυτού του προτύπου είναι να προδιαγράψει τον τρόπο με τον οποίο θα 

συμπεριληφθούν συναλλαγές σε ξένο νόμισμα στις οικονομικές καταστάσεις μιας 

οικονομικής οντότητας και τον τρόπο μετατροπής των οικονομικών καταστάσεων σε νόμισμα 

παρουσίασης. 

Τα κυριότερα θέματα είναι ποια συναλλαγματική ισοτιμία πρέπει να χρησιμοποιείται 

και πώς αναφέρονται οι επιδράσεις των μεταβολών των συναλλαγματικών ισοτιμιών στις 

οικονομικές καταστάσεις (IFRS, 2017). 

 

ΔΛΠ 40: Επενδύσεις σε Ακίνητα 

 

Ο σκοπός του προτύπου είναι να προδιαγράψει τη λογιστική αντιμετώπιση των επενδύσεων 

σε ακίνητα και τις σχετικές απαιτήσεις γνωστοποίησης. 

Μια ιδιόκτητη επένδυση σε ακίνητα αναγνωρίζεται ως περιουσιακό στοιχείο όταν και 

μόνον όταν: 
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1. είναι πιθανό ότι τα μελλοντικά οικονομικά οφέλη που σχετίζονται με την 

επένδυση σε ακίνητα θα εισρεύσουν στην οικονομική οντότητα, και 

2. το κόστος των επενδύσεων σε ακίνητα μπορεί να μετρηθεί αξιόπιστα. 

Υπάρχουν περιπτώσεις ακινήτων, όπου ένα τμήμα μπορεί να κατέχεται για επένδυση 

και ένα άλλο για ιδιοχρησιμοποίηση. Εάν το κάθε τμήμα μπορεί να πωληθεί ή να εκμισθωθεί 

με χρηματοδοτική μίσθωση ξεχωριστά, τότε η οικονομική οντότητα τα λογιστικοποιεί 

ξεχωριστά. Σε αντίθετη περίπτωση, το ακίνητο θεωρείται επένδυση, μόνο εάν ένα ασήμαντο 

τμήμα του ιδιοχρησιμοποιείται. 

Μια επένδυση σε ακίνητα αποτιμάται αρχικά στο κόστος. Το κόστος ενός 

επενδυτικού ακινήτου που κατέχεται με μίσθωση αποτιμάται σύμφωνα με το ΔΛΠ 17 στη 

χαμηλότερη μεταξύ της εύλογης αξίας των περιουσιακών στοιχείων και της παρούσας αξίας 

των ελάχιστων μισθωμάτων.. 

Για τη μετέπειτα μέτρηση, η οικονομική οντότητα πρέπει να υιοθετήσει είτε τη 

μέθοδο της εύλογης αξίας είτε τη μέθοδο του κόστους και να εφαρμόσει την ίδια πολιτική για 

όλες τις επενδύσεις σε ακίνητα. Η μέθοδος της εύλογης αξίας προβλέπει ότι, μετά την 

αναγνώριση, η οντότητα πρέπει να αποτιμά ολόκληρη την επένδυση σε ακίνητα στην εύλογη 

αξία. Το κέρδος ή ζημία που προκύπτει από τις μεταβολές στην εύλογη αξία περιλαμβάνεται 

στο καθαρό αποτέλεσμα της χρήσης. Εφόσον μετά την αναγνώριση επιλεγεί η μέθοδος του 

κόστους, η μονάδα θα εφαρμόζει για την αποτίμηση όλων των επενδύσεων σε ακίνητα τις 

διατάξεις του ΔΛΠ 16 (Νεγκάκης, 2015).  

  

3.4 Διάρθρωση Ξενοδοχειακής Επιχείρησης 

 

Σε μία σύγχρονη και κατά τεκμήριο μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα λειτουργούν οι παρακάτω 

υπηρεσίες: 

 Γενική Διεύθυνση και Γραμματεία. Αποτελεί το σημείο αναφοράς για τη διοίκηση της 

επιχείρησης και του σχεδιασμού της πορείας της. 

 Υπηρεσία Διοικητικού. Έχει υπό την επίβλεψή της όλα τα θέματα του προσωπικού, 

όπως προσλήψεις, απολύσεις, μισθοδοσία, άδειες, ασφάλιση, και γενικώς με τη 

διοίκηση του προσωπικού. Εδώ επίσης υπάγονται η υπηρεσία υποδοχής πελατών, το 

πρωτόκολλο και το αρχείο. 
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 Οικονομικές Υπηρεσίες. Αποτελείται από τον οικονομικό σχεδιασμό και 

προγραμματισμό, το λογιστήριο, τις αποθήκες, τις προμήθειες, το ταμείο και τη 

μηχανογράφηση. 

 Υπηρεσία Ελέγχου. Αρμοδιότητά της είναι τόσο οι διοικητικοί όσο και οι οικονομικοί 

έλεγχοι και είναι υφιστάμενη υπηρεσία της Γενικής Διεύθυνσης της επιχείρησης. 

 Τεχνικές Υπηρεσίες. Έχουν την ευθύνη της συντήρησης των κτιρίων και 

εγκαταστάσεων της μονάδας. 

Οι κύριοι κλάδοι, με τις ανάλογες δραστηριότητες, που μπορούν να λειτουργούν σε 

μια ξενοδοχειακή μονάδα, είναι: 

 Ο κλάδος του κυρίως ξενοδοχείου, με αντικείμενο την εκμετάλλευση (ενοικίαση) των 

υπνοδωματίων. 

 Το εστιατόριο, όπου προσφέρονται διάφορα ποτά. 

 Το κυλικείο, που προσφέρει αναψυκτικά, γλυκά, ροφήματα κ.λπ. 

 Η κάβα, όπου τροφοδοτεί με ποτά το εστιατόριο, μπαρ, κυλικείο, καθώς επίσης 

προσφέρει τα ποτά του στους πελάτες σε συσκευασίες φιάλης και κιβωτίου. 

 Το πλυντήριο – σιδερωτήριο, το οποίο εκτός από τη μονάδα εξυπηρετεί και όσους 

πελάτες της το επιθυμούν με αμοιβή. 

 Οι μεγάλες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις περιλαμβάνουν ακόμη τους ακόλουθους 

κλάδους εκμετάλλευσης: καταστήματα πώλησης διαφόρων ειδών και σουβενίρ, 

χώρους στάθμευσης και καθαριότητα των αυτοκινήτων των πελατών, club για 

νυχτερινή διασκέδαση και roof-garden για εναλλακτικό τρόπο αναψυχής. Βέβαια, 

ορισμένοι από τους κλάδους που αναφέρθηκαν μπορεί να επεκταθούν στο μέλλον, να 

συγχωνευθούν ή και να διακόψουν εντελώς τη λειτουργία τους, ανάλογα με το βαθμό 

ανάπτυξης της μονάδας. 

Ο κάθε κλάδος εκμετάλλευσης έχει τρία χαρακτηριστικά στοιχεία: 

1. Διαθέτει ορισμένο προσωπικό. 

2. Χρησιμοποιεί διάφορα υλικά. 

3. Απορροφά ένα μέρος των γενικών εξόδων (πέραν των άμεσων και ειδικών 

εξόδων) (Κεχράς, 2010). 
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3.5 Ενιαίο Σύστημα Λογαριασμών 

 

Συνοπτική Κατάσταση Εσόδων 

 

Η συνοπτική κατάσταση εσόδων αποτελείται από τρία μέρη (Kotas, 1999): 

 το ανώτερο τμήμα σχετίζεται με τις λειτουργίες του τμήματος. Από τα καθαρά έσοδα 

κάθε τμήματος αφαιρούμε το κόστος των πωλήσεων (αν υπάρχει), το τμήμα 

μισθοδοσίας και τα συναφή έξοδα καθώς και άλλα έξοδα του τμήματος, για να 

φτάσουμε στο προκύπτον ποσό του εισοδήματος των τμημάτων ή της απώλειας των 

υπηρεσιών 

 το δεύτερο (μεσαίο) τμήμα της Συνοπτικής Κατάστασης Αποτελεσμάτων καταγράφει 

τα Μη Κατανεμημένα Λειτουργικά Έξοδα. Το σύνολο αυτών των εξόδων αφαιρείται 

από το σύνολο των εισοδημάτων των υπηρεσιών για να προκύψει το εισόδημα πριν 

από τις πάγιες επιβαρύνσεις. Το τελευταίο είναι αναφερόμενο ως έσοδο μετά από 

αδιανέμητα λειτουργικά έξοδα. 

 Τέλος, στο τρίτο μέρος της Κατάστασης Αποτελεσμάτων, αφαιρούμε σταθερά τέλη 

όπως ενοίκια, φόρους, ασφάλειες, τόκους, αποσβέσεις και αποσβέσεις για να 

φτάσουμε στα έσοδα προ φόρων. To καθαρό εισόδημα, βεβαίως, λαμβάνεται μετά την 

αφαίρεση του κατάλληλου ποσού φόρου εισοδήματος. 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι όλες οι λειτουργικές υπηρεσίες αντιμετωπίζονται με 

ομοιόμορφο τρόπο. Είτε το τμήμα είναι το τμήμα των δωματίων, το τμήμα τροφίμων ή 

οτιδήποτε άλλο, ο τρόπος που φθάνουμε στο εισόδημα (ή απώλεια) του τμήματος είναι 

ακριβώς ο ίδιος. 

 

Τμηματικές Καταστάσεις 

 

Εκτός από τη συνοπτική κατάσταση εσόδων προετοιμάζουμε - για κάθε λειτουργική 

υπηρεσία και όλα τα αδιανέμητα λειτουργικά έξοδα - μια λεπτομερή κατάσταση της 

υπηρεσίας. Σκοπός αυτών των δηλώσεων είναι να παρουσιάσουν λεπτομερέστερα 

αποτελέσματα για κάθε μείζονα διαίρεση της επιχείρησης. Παρουσιάζουμε συνολικά 

τέσσερις καταστάσεις για: δωμάτια, τρόφιμα, ποτά και διοίκηση και γενικά έξοδα. Φυσικά, 

όλες οι άλλες καταστάσεις του τμήματος θα είναι γραμμένα ακριβώς με τον ίδιο τρόπο 

(Kotas, 1999). 
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Τμήμα Δωματίων 

 

Στην υπηρεσία δήλωσης για τα δωμάτια ξεκινάμε με τα έσοδα των δωματίων και αφαιρούμε 

τις δαπάνες των τμημάτων μισθοδοσίας και άλλων εξόδων των υπηρεσιών, και έτσι 

καταλήγουμε στο ποσό του εισοδήματος των τμημάτων. 

 

Τμήμα Τροφίμων (εστιατόριο) 

 

H κατάσταση σχετικά με τις λειτουργίες του τμήματος τροφίμων παρουσιάζει σημαντικές 

λεπτομέρειες, δηλαδή τις προσαρμογές όσον αφορά το κόστος πωλήσεων. Σε ορισμένα 

ξενοδοχεία εκτός από τα συνηθισμένα έσοδα από τις επιχειρήσεις τροφίμων υπάρχουν 

διάφορα έσοδα, όπως χρεώσεις δωματίου και ενοικιάσεις δωματίων. Όταν υπάρχουν τέτοια 

πρόσθετα έσοδα, πρέπει να προστεθούν στο μικτό κέρδος (μεταξύ του μικτού κέρδους από τις 

πωλήσεις και τις δαπάνες των τροφίμων). 

 

Τμήμα Ποτών (μπαρ) 

 

Η κατάσταση αυτού του τμήματος συντάσσεται ακριβώς όπως και στο τμήμα τροφίμων. Εδώ, 

επίσης, παρουσιάζουμε τα στοιχεία των μεταφορών τροφίμων και ποτών. Κάθε προσθήκη 

στο κόστος ποτών θα εμφανίζεται στη κατάσταση τροφίμων ως παρακράτηση από το κόστος 

των τροφίμων και αντιστρόφως. 

 

Διοίκηση και Γενικά Έξοδα 

 

Αυτή η δήλωση είναι διαφορετική από τις προηγούμενες τρεις δηλώσεις, δεδομένου ότι 

ασχολείται εξ ολοκλήρου με τις δαπάνες που παρουσιάζουμε σε δύο κατηγορίες: α) 

μισθοδοσία και συναφή έξοδα και β) άλλα έξοδα. 

 

Πλεονεκτήματα 

 

Από ό, τι έχει ήδη ειπωθεί, θα εκτιμηθεί εύκολα ότι τα Ενιαία Συστήματα Λογαριασμών για 

τη βιομηχανία καταλυμάτων προσφέρουν αρκετά πλεονεκτήματα. Είναι ουσιαστικά ένα 

απλό, αλλά αποτελεσματικό σύστημα και αυτό που οι μη-λογιστές βρίσκουν εύκολο να 

καταλάβουν. Καθώς το σύστημα επανεξετάζεται περιοδικά από ανώτερους λογιστές 
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φιλοξενίας και στελέχη ξενοδοχείων, είναι σαφώς ένα σύστημα που αντιπροσωπεύει την 

καλύτερη λογιστική πρακτική στον κλάδο της φιλοξενίας. Η ύπαρξη του συστήματος 

σημαίνει ότι δεν είναι απαραίτητο οι υπεύθυνοι ξενοδοχείων να έχουν προετοιμασμένα ειδικά 

για αυτούς συστήματα. Το ενιαίο σύστημα είναι εκεί για κάθε ξενοδόχο να το χρησιμοποιήσει 

και αυτό το όφελος εκτιμάται πλέον όλο και περισσότερο στον κλάδο της διεθνούς 

φιλοξενίας (Kotas, 1999). 

 

3.6 Ξενοδοχειακές Αρχές 

 

Η λογιστική οργάνωση μιας ξενοδοχειακής επιχείρησης πρέπει να αποβλέπει τόσο στην 

πληρότητα λειτουργίας του λογιστικού συστήματος, ώστε να μη διαφεύγει καμία δοσοληψία 

των πελατών, όσο και στην απόλυτη ενημερότητα των καταχωρίσεων των λογαριασμών της 

(Καραχοντζίτης & Σαρλής, 1989). Στις υπόλοιπες εμπορικές επιχειρήσεις οι εισπρακτέοι 

λογαριασμοί παρουσιάζονται, συνήθως, σε χρόνο που επιλέγει ο επιχειρηματίας. Στα 

ξενοδοχεία, όμως, ο πελάτης είναι εκείνος που αποφασίζει για το χρονικό διάστημα της 

αποπληρωμής των αγαθών και υπηρεσιών που του παρέχονται, εκτός αν ο πελάτης διαμένει 

για μεγάλο χρονικό διάστημα στο ξενοδοχείο. Γι’ αυτό στα μεγάλα ξενοδοχεία υπάρχει και 

νυχτερινός λογιστής, ο οποίος εκδίδει τους λογαριασμούς πελατών, καθώς και ταμίας. 

Ο σχεδιασμός του λογιστικού συστήματος δεν πρέπει να περιορίζεται μόνο στην 

καταχώρηση των διάφορων συναλλαγών στους σχετικούς λογαριασμούς, αλλά να παρέχει 

την ευκολία εξαγωγής πληροφοριών τέτοιου είδους, ώστε ο επιχειρηματίας να επιλέγει τη 

σωστή κατεύθυνση. 

Επίσης, η σύνθεση του λογιστικού σχεδίου πρέπει να μη δημιουργεί γενικούς 

λογαριασμούς σε τέτοια περιληπτική έκταση, ώστε οι συναλλαγές των λογαριασμών που 

ανήκουν σε ένα γενικό λογαριασμό να μην υπεραναλύονται. Ούτε και να δημιουργούνται 

πολλοί γενικοί – πρωτοβάθμιοι λογαριασμοί που να εμφανίζουν τόσο αναλυτικά τις 

συναλλαγές, ώστε να είναι εφικτή η σύνθεση των ομοειδών πράξεων. 

Το επιθυμητό σενάριο, βέβαια, θα ήταν η δημιουργία ενός ενιαίου συστήματος 

λογαριασμών με ειδικό λογιστικό σχέδιο, το οποίο θα προσαρμόζεται σε όλες τις 

ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της χώρας, ανεξάρτητα από την έκταση της επιχείρησης, το είδος 

του ξενοδοχείου, τη δομή και την κατηγορία του, όπως έχει γίνει στις ΗΠΑ. Το σύστημα 

αυτό προβλέπει στη δημιουργία ενιαίου απλού τύπου κατάταξης των λογαριασμών της 

ξενοδοχειακής επιχείρησης, κατά τρόπο που να καθιστά ευχερή τη διεξαγωγή και σύγκριση 
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των αποτελεσμάτων χρήσης. Ο τύπος αυτός των λογαριασμών είναι κατασκευασμένος κατά 

τέτοιο τρόπο, ώστε να μπορεί να προσαρμόζεται σε κάθε κατηγορία και σε κάθε μέγεθος 

ξενοδοχειακής επιχείρησης. 

 Η έκταση μιας ξενοδοχειακής επιχείρησης είναι ο προσδιοριστικός παράγοντας για 

την επιλογή της κατάλληλης λογιστικής οργάνωσης. Τα λογιστικά σχέδια τα οποία 

εφαρμόζονται στις ξένες χώρες έχουν καταρτιστεί κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να 

προσαρμόζονται εύκολα με όλες τις λογιστικές ανάγκες τόσο των μικρών και απλών 

ξενοδοχείων, όσο και των μεγάλων, πολυσύνθετων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων 

(Καραχοντζίτης & Σαρλής, 1989). 

 

3.7 Προβλήματα Ξενοδοχειακής Λογιστικής 

 

Τα προβλήματα της ξενοδοχειακής λογιστικής ανάγονται στη φύση των συναλλαγών και 

δοσοληψιών με τους τρίτους, στο χρόνο συγκέντρωσης ταξινόμησης και κατάταξης των 

διάφορων στοιχείων, στις δυσκολίες υπολογισμών και αποτίμησης, στην έκταση οργάνωσης 

κύριων και βοηθητικών κλάδων και βιβλίων, στη λειτουργία των διάφορων δραστηριοτήτων, 

στη διεξαγωγή του αποτελέσματος από κάθε κλάδο δραστηριότητας, στη συγκέντρωση 

λογιστικών και στατιστικών δεδομένων για περαιτέρω έρευνα και διεξαγωγή χρήσιμων 

στατιστικών συμπερασμάτων και στην επεξεργασία των διάφορων διαθέσιμων στοιχείων για 

τη λήψη εποικοδομητικών μελλοντικών αποφάσεων. 

Συγκεκριμένα, πρέπει να γνωρίζουμε το μέγεθος της περιουσίας της επιχείρησης στην 

αρχή, να παρακολουθήσουμε τις διάφορες περιουσιακές αυξομειώσεις και μεταβολές, και να 

τις επεξεργαστούμε στο τέλος για να υπολογίσουμε το αποτέλεσμα χρήσης. Δηλαδή, με ποιον 

τρόπο θα μοιράσουμε το αποτέλεσμα (κέρδος), ποια μέθοδο θα εφαρμόσουμε για να 

αποτιμήσουμε τα αποθέματα αναλώσιμων υλικών και τα άλλα περιουσιακά στοιχεία στο 

τέλος της χρήσης, με ποια μέθοδο απόσβεσης θα υπολογίσουμε τη αλλοίωση των πάγιων 

στοιχείων, ποια λογιστικά βιβλία και στοιχεία θα ανοίξουμε στο λογιστήριό μας, ποιο 

λογιστικό σύστημα θα ακολουθήσουμε, ποια λογιστική μέθοδο θα εφαρμόσουμε, ποιο 

λογιστικό σχέδιο λογαριασμών θα ακολουθήσουμε και σε ποια κατηγορία του Κώδικα 

Φορολογικών Στοιχείων θα υπαχθούμε για πρώτη φορά. 

Εκτός των παραπάνω, η ξενοδοχειακή λογιστική αντιμετωπίζει και πάρα πολλά ειδικά 

προβλήματα. Ενδεικτικά αναφέρονται τα κυριότερα: 
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 Ταχύτατη καταχώριση των οικονομικών πράξεων και απόλυτη ενημερότητα των 

λογαριασμών πελατών, λόγω της φύσης των συναλλαγών της επιχείρησης μαζί τους. 

 Εξεύρεση της καταλληλότερης μεθόδου για την επίλυση των σύνθετων 

κοστολογικών προβλημάτων, που προκύπτουν από την πολύπλοκη και λεπτότατη 

σύνθεση των προσφερόμενων υλικών και άυλων αγαθών. 

 Οργανωμένη και συστηματική παρακολούθηση του μεγάλου αριθμού των 

χρησιμοποιούμενων ποικίλων, αναλώσιμων και μη υλικών. 

 Εξεύρεση τρόπου διαχωρισμού, κατά κλάδο εκμετάλλευσης, των εσόδων και εξόδων 

για τον προσδιορισμό των επί μέρους αποτελεσμάτων. Αυτό στην προκειμένη 

περίπτωση είναι δυσκολότερο σε σύγκριση με άλλες επιχειρήσεις, επειδή είναι και 

μεγάλος αριθμός κλάδων εκμετάλλευσης αλλά και υπηρεσιών, που μπλέκονται 

μεταξύ τους, ώστε να γίνεται δύσκολος ο διαχωρισμός τους. 

 Προσδιορισμός (υπολογισμός) των αποσβέσεων λόγω της σύνθεσης των 

χρησιμοποιούμενων πάγιων περιουσιακών στοιχείων. 

 Επιλογή και οργάνωση των λογιστικών εσωτερικών εντύπων για τη διενέργεια 

διαρκών και ουσιαστικών εσωτερικών ελέγχων (Καραχοντζίτης & Σαρλής, 1989). 

Τα προβλήματα ξενοδοχειακής λογιστικής λύνονται με τη χρησιμοποίηση της Main-

Courante, του βασικού λογιστικού βιβλίου παρακολούθησης των πελατών του ξενοδοχείου, η 

οποία γίνεται πλέον μέσω Η/Υ. Επίσης, με τη σύνταξη και κατάρτιση ορισμένων εντύπων, 

καθώς και με το άνοιγμα ειδικών διαφορετικών λογαριασμών για κάθε τμήμα.  

 

3.8 Main-Courante Ξενοδοχείων 

 

Η Τήρηση Λογαριασμών Πελατών είναι μια πολύ σημαντική και απαραίτητη εργασία, που 

σκοπό έχει να καταχωρεί και να ελέγχει τις οικονομικές κινήσεις των πελατών, των 

πρακτορείων και άλλων μη πελατών, που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του ξενοδοχείου.  

Στην Ελλάδα το τμήμα που ασχολείται με την Τήρηση Λογαριασμών Πελατών, έχει 

επικρατήσει να ονομάζεται main-courante (γαλλικός όρος που σημαίνει πρόχειρο βιβλίο των 

καθημερινών πωλήσεων) και οι υπάλληλοι που εργάζονται σ’ αυτό main-courantiers. Οι 

χρησιμοποιούμενοι όροι στα αγγλικά είναι front office accounting (τήρηση λογαριασμών 

πελατών), night audit (νυχτερινό κλείσιμο) και night-auditors (νυχτερινοί υπάλληλοι). 

Ανάλογα με το σύστημα που εφαρμόζει η υποδοχή κάθε ξενοδοχείου, η Τήρηση 

Λογαριασμών Πελατών μπορεί να είναι χειρόγραφη, μηχανική ή με Η/Υ. Η χειρόγραφη 
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main-courante τηρείται από μικρά κυρίως ξενοδοχεία και από τον ίδιο υπάλληλο, ο οποίος 

είναι συγχρόνως ρεσεψιονίστ, ταμίας και τηλεφωνητής. Η μηχανική main-courante 

εφαρμόζεται από ελάχιστα ξενοδοχεία μικρού και μεσαίου μεγέθους, τα οποία κάνουν χρήση 

Η/Υ αλλά όχι σε μεγάλο βαθμό. Όμως, η συνεχώς αυξανόμενη δημοτικότητα των 

συστημάτων Η/Υ στην υποδοχή, σηματοδότησε το τέλος των μηχανών ενημέρωσης 

λογαριασμών. Η Τήρηση Λογαριασμών Πελατών με Η/Υ περιλαμβάνεται σε όλα τα 

σύγχρονα ξενοδοχειακά προγράμματα της υποδοχής και χρησιμοποιείται ευρέως από τις 

μεγάλες και υψηλής τάξης ξενοδοχειακές μονάδες. Στην επόμενη ενότητα γίνεται 

εκτενέστερη αναφορά.  

Το σύστημα Τήρησης Λογαριασμών Πελατών που εφαρμόζει κάθε ξενοδοχείο στην 

υποδοχή του είναι σχεδιασμένο σύμφωνα με τις ανάγκες και τα προβλήματα που καλείται να 

εξυπηρετήσει και συμβαδίζει με την πολιτική που έχει χαράξει η διοίκηση του ξενοδοχείου. 

Ένα αποτελεσματικό σύστημα Τήρησης Λογαριασμών Πελατών περιλαμβάνει όλες τις 

οικονομικές πράξεις και τα λογιστικά γεγονότα που συνδέονται με τις συναλλαγές των 

πελατών.  

Στο χρονικό διάστημα πριν από την άφιξη του πελάτη, η main-courante συγκεντρώνει 

στοιχεία σχετικά με τον τύπο εγγύησης μιας κράτησης και καταχωρεί προκαταβολές. Όταν ο 

πελάτης αφιχθεί και παραμένει στο ξενοδοχείο, το προσωπικό Τήρησης Λογαριασμών 

Πελατών χρεώνει στο λογαριασμό του την τιμή δωματίου, τους φόρους, τα συμφωνηθέντα 

και τις χρεωστικές κινήσεις του στα διάφορα τμήματα της επιχείρησης. Κατά την αναχώρηση 

του πελάτη, η main-courante είναι υπεύθυνη για την εξασφάλιση πληρωμής των αγαθών και 

υπηρεσιών που παρασχέθηκαν. 

Οι main-courantiers καταχωρούν επίσης και τοις μετρητοίς εισπράξεις των τμημάτων 

από περαστικούς πελάτες του ξενοδοχείου. Υπό την ευθύνη τους βρίσκονται επίσης και 

έσοδα που προκύπτουν από τη διεξαγωγή συνεδρίων και διάφορων άλλων εκδηλώσεων στο 

ξενοδοχείο, καθώς και την εξόφληση χρεωστικών λογαριασμών (την ευθύνη, όμως, 

είσπραξης των χρεωστικών λογαριασμών έχει το λογιστήριο του ξενοδοχείου) 

(Πιβεροπούλου, 2004). 

 

Πλήρες Αυτοματοποιημένο Σύστημα 

 

Στα πλήρως αυτοματοποιημένα ξενοδοχεία, η main-courante και όλα τα τμήματα 

λειτουργούν με Η/Υ. Με το σύστημα τήρησης λογαριασμών πελατών εξασφαλίζεται η 
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αύξηση του ελέγχου στους αντίστοιχους λογαριασμούς και τροποποιείται σημαντικά ο 

παραδοσιακός τρόπος νυχτερινού κλεισίματος. 

Κατά την κράτηση ή κατά την άφιξη των πελατών δημιουργούνται αυτόματα 

ηλεκτρονικοί λογαριασμοί, ενώ οι καταναλώσεις στα διάφορα τμήματα του ξενοδοχείου 

μεταφέρονται ηλεκτρονικά στη main-courante και χρεώνονται αυτόματα στον ανάλογο 

λογαριασμό. Οι άμεσες καταχωρίσεις των τμημάτων στους λογαριασμούς των πελατών 

επιτρέπουν στο main-courantier να ασχολείται περισσότερο με τον έλεγχο, παρά με την 

ενημέρωση των λογαριασμών και ελαχιστοποιούν τον αριθμό των αργοπορημένων χρεώσεων 

και την πιθανή απώλεια εσόδων μετά την αναχώρηση του πελάτη.  

Επίσης, το πρόγραμμα του Η/Υ ελέγχει τα προκαθορισμένα πιστωτικά όρια των 

πελατών και με τις πολλαπλές μορφές των λογαριασμών που διαθέτει παρέχει ευελιξία. 

Επιπρόσθετα, ηλεκτρονικά μπορούν να γίνουν και οι έλεγχοι των αποδείξεων παροχής 

υπηρεσιών, τα υπόλοιπα των λογαριασμών, ο συμψηφισμός του ταμείου, ο έλεγχος των 

παραστατικών των διάφορων τμημάτων, το κλείσιμο των λογαριασμών και των χρεωστών. 

Ο λογαριασμός που εκδίδεται κατά την αναχώρηση, παρέχει στον πελάτη την 

αίσθηση της αξιοπιστίας, ανάλογα δε με τον τρόπο εξόφλησης, το πρόγραμμα μεταφέρει τα 

οφειλόμενα ποσά στους κατάλληλους λογαριασμούς πελάτη και ξενοδοχείου. 

Το βιβλίο πόρτας, το μηνιαίο δελτίο κίνησης ξενοδοχείων, το ημερολόγιο πωλήσεων 

κ.ά. εκτυπώνονται αυτόματα και το νυχτερινό κλείσιμο πραγματοποιείται με μεγάλη 

ταχύτητα κι ευκολία (Πιβεροπούλου, 2004). 

 

Έντυπα της Main-Courante 

 

Οι καταχωρήσεις της main-courante κατά κανόνα πραγματοποιούνται σε λογαριασμούς, οι 

οποίοι ονομάζονται αποδείξεις παροχής υπηρεσιών (ΑΠΥ). Η ΑΠΥ περιλαμβάνει όλες τις 

καταχωρίσεις (χρεώσεις και πιστώσεις) που επηρεάζουν το υπόλοιπο ενός λογαριασμού, 

εκδίδεται συνήθως κατά την άφιξη του πελάτη και το αργότερο κατά την αναχώρηση του 

πελάτη. Υπάρχουν, κυρίως, τρεις τύποι λογαριασμών: λογαριασμοί πελατών (για 

μεμονωμένους πελάτες), συγκεντρωτικοί λογαριασμοί (συνήθως για group) και λογαριασμοί 

μη πελατών. 

Τα τμήματα του ξενοδοχείου για κάθε πώληση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών προς το 

κοινό εκδίδουν παραστατικά τα οποία είναι, αντίστοιχα, η απόδειξη λιανικής πώλησης ή 

παροχής υπηρεσιών. Οι αποδείξεις αυτές όταν είναι χρεωστικές καταχωρούνται στους 

λογαριασμούς των πελατών. Τα ξενοδοχεία υποχρεώνονται σε χρήση φορολογικών ταμιακών 
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μηχανών, μόνο στην περίπτωση κατά την οποία οι λιανικές πωλήσεις και υπηρεσίες 

υπερβαίνουν το 40% του συνόλου των ακαθάριστων εσόδων τους. 

Ακόμη, ο ξενοδόχος εκδίδει έντυπα σχετικά με την συγκεντρωτική κατάσταση των 

διάφορων κλάδων εκμετάλλευσης, την κατάσταση με τα γεύματα που έχουν προσυμφωνηθεί, 

την αυτοπαράδοση αγαθών ή ιδιοχρησιμοποίηση υπηρεσιών. Άλλα έντυπα είναι ενδεικτικά: 

το ημερολόγιο πωλήσεων, που περιλαμβάνει τα έσοδα από πελάτες, η απόδειξη είσπραξης 

που αναφέρεται στην είσπραξη ποσών έναντι λογαριασμού και η ταμιακή κατάσταση που 

αναφέρεται στις ταμιακές εισροές και εκροές μιας συγκεκριμένης μέρας. Τέλος, το 

ξενοδοχείο είναι υποχρεωμένο να τηρεί βιβλίο κίνησης πελατών πόρτας, όπου 

καταχωρούνται τυχών μεταβολές κατά τη διάρκεια παραμονής των πελατών, καθώς και το 

ισοζύγιο main-courante όπου περιλαμβάνονται αναλυτικά και σε σύνολο τα ημερήσια έσοδα 

του ξενοδοχείου ανά τμήμα, καθώς και όλες οι συναλλαγές των πελατών και μη πελατών στο 

κατάλυμα (Πιβεροπούλου, 2004). 

 

Λειτουργίες της Τήρησης Λογαριασμών Πελατών 

 

Άνοιγμα και Διατήρηση (αρχειοθέτηση) Λογαριασμών 

 

Το άνοιγμα του λογαριασμού πραγματοποιείται κατά κανόνα την ώρα της άφιξης. Τα 

κυριότερα στοιχεία που αναγράφονται είναι:  

 Αριθμός δωματίου και ατόμων 

 Ονοματεπώνυμο και διεύθυνση πελάτη 

 Ημερομηνίες άφιξης και αναχώρησης 

 Συμφωνηθέντες όροι και πρακτορείο 

Οι πληροφορίες του πελάτη μεταφέρονται αυτόματα, μέσω του Η/Υ, από το αρχείο 

κράτησης και καταχωρούνται σε έναν ηλεκτρονικό λογαριασμό.  

Κατά την άφιξη κάποιου πελάτη μέσω πρακτορείου, η main-courante συνήθως ανοίγει 

δύο λογαριασμούς: έναν για το πρακτορείο, που περιλαμβάνει τα συμφωνηθέντα και 

εξοφλείται από το τουριστικό γραφείο, και έναν για τον πελάτη, ο οποίος περιλαμβάνει τις 

έξτρα καταναλώσεις και θα εξοφληθεί από τον ίδιο. 

Στην άφιξη group ανοίγεται ένας συγκεντρωτικός λογαριασμός, στον οποίο 

καταχωρούνται συνολικά οι συμφωνηθέντες όροι για όλα τα δωμάτια του group και θα 
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εξοφληθεί από τον πράκτορα. Για τα έξτρα των μελών του group συνήθως ανοίγονται 

ατομικοί λογαριασμοί (Πιβεροπούλου, 2004). 

 

 Καταχωρίσεις Εγγραφών 

 

Οι εγγραφές διακρίνονται σε χρεωστικές και πιστωτικές. Οι χρεωστικές εγγραφές αφορούν 

τις προσυμφωνημένες παροχές που περιλαμβάνει το “πακέτο” αγοράς από τον πελάτη, όπως 

ύπνο, πρωινό, γεύμα, τα έξτρα και τα έξοδα των πελατών. Επίσης, αντιμετωπίζουν 

περιπτώσεις όπως: πλήρες πρόγραμμα με όλες τις παροχές και ανέσεις, διημέρευση, 

προείσπραξη, αλλαγή δωματίου με νέες τιμές, κατανάλωση έξτρα. ενώ οι πιστωτικές τις 

εισπράξεις, εκπτώσεις/διορθώσεις, προκαταβολές ή πληρωμές στο ταμείο έναντι 

λογαριασμού. 

Η τακτοποίηση των λογαριασμών συμπεριλαμβάνει μηδενισμό των υπολοίπων τους. 

Ένας λογαριασμός μπορεί να μηδενιστεί με πληρωμή τοις μετρητοίς ή εξόφληση με 

πιστωτική κάρτα. Όλοι οι λογαριασμοί πελατών πρέπει να τακτοποιούνται κατά την 

αναχώρηση. 

Η αργοπορημένη χρέωση είναι μια κατανάλωση που δεν παραδόθηκε στη main – 

courante στην ώρα της, αλλά μετά την αναχώρηση του πελάτη και το κλείσιμο του 

λογαριασμού του (συνήθως στο εστιατόριο, το τηλέφωνο, το mini-bar και το room service). 

Παρόλ’ αυτά, πρέπει να καταχωρηθεί στο λογαριασμό του. Ο πιο αποτελεσματικός τρόπος 

μείωσης ή εκμηδένισης των αργοπορημένων χρεώσεων είναι η online σύνδεση ενός 

συστήματος υπολογιστή με όλα τα σημεία πώλησης του ξενοδοχείου. 

Το ξενοδοχείο αντιμετωπίζει, επίσης και ανεξόφλητους λογαριασμούς, οι οποίοι 

περιέχουν υπόλοιπα λογαριασμών που δεν έχουν τακτοποιηθεί. Επειδή τα περισσότερα 

ξενοδοχεία ρίχνουν την ευθύνη στους υπεύθυνους υπαλλήλους για τη μη είσπραξη τέτοιων 

λογαριασμών, η main-courante αντιμετωπίζει τέτοιου είδους φαινόμενα μέσω της 

προείσπραξης ή της λήψης αποτυπώματος της πιστωτικής κάρτας όλων εκείνων των 

πελατών, οι οποίοι δεν παρέχουν εγγυήσεις (Πιβεροπούλου, 2004). 

 

Εσωτερικός Έλεγχος της Main-Courante 

 

Ο εσωτερικός έλεγχος στη main-courante αποσκοπεί στην παρακολούθηση των 

παραστατικών εγγράφων, την επαλήθευσή αυτών και των υπολοίπων των λογαριασμών και 

τον εντοπισμό των ευάλωτων σημείων του συστήματος τήρησης λογαριασμών. Επιπλέον, τα 
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ξενοδοχεία που δε χρησιμοποιούν αποκλειστικά Η/Υ για την τήρηση των λογαριασμών 

πελατών, για τον έλεγχο του ταμείου συμπληρώνουν μια ταμιακή κατάσταση, η οποία 

περιλαμβάνει όλες τις εισπράξεις και πληρωμές μετρητών από το ταμείο της υποδοχής. Ο 

εσωτερικός έλεγχος, επίσης, επιβλέπει και το ποσό χρημάτων που δίνεται από την επιχείρηση 

στον ταμία ή main-courantier, για να είναι σε θέση να χειρίζεται τις διάφορες συναλλαγές που 

λαμβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια μιας βάρδιας (μπάνκες). Τέλος, ο εσωτερικός ελεγκτής 

πραγματοποιεί έλεγχο για να επιβεβαιωθεί η ασφαλής χρήση των μετρητών του ταμείου από 

το προσωπικό της υποδοχής, καθώς και των λογαριασμών πελατών και μη πελατών. 

 

Νυχτερινό Κλείσιμο 

 

Εξαιτίας της συνεχούς και αδιάκοπης λειτουργίας των ξενοδοχείων κατά τη διάρκεια μιας 

λογιστικής περιόδου, η main-courante πρέπει να ελέγχει και να επαληθεύει τακτικά την 

ορθότητα των καταχωρίσεων στους λογαριασμούς των πελατών. Αυτό επιτυγχάνεται με τη 

διαδικασία του νυχτερινού κλεισίματος (night audit) της main-courante. Σε μια πλήρως 

αυτοματοποιημένη main-courante, το κλείσιμο εκτός από τέλος ημέρας ή night audit , μπορεί 

να ονομάζεται Ενημέρωση του Συστήματος. 

Το νυχτερινό κλείσιμο επαληθεύει την ορθή καταχώρηση των εγγραφών στους 

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

courante, επιλύει τυχόν ασυμφωνίες της κατάστασης δωματίων, ελέγχει τα πιστωτικά όρια 

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

πάντως, είναι η επαλήθευση των λογαριασμών πελατών και μη πελατών έναντι των 

οικονομικών πράξεων που καταγράφηκαν στα διάφορα τμήματα εκμετάλλευσης και επίσης, ο 

υπολογισμός των ημερήσιων εσόδων του καταλύματος κατά τμήμα και συνολικά. 

Οι τεχνικές που εξασφαλίζουν την ορθότητα και την ακρίβεια των καταχωρίσεων 

περιλαμβάνουν αντιπαραβολή των αποδείξεων των τμημάτων με τις καταχωρήσεις της main-

courante στους λογαριασμούς των πελατών, έλεγχο των εγγράφων χρέωσης της τιμής 

δωματίου μαζί με τα συμφωνηθέντα, έλεγχο των μετρητών με τη βοήθεια της ταμιακής 

κατάστασης και της μπάνκας του ταμία και επιμερισμό των αρμοδιοτήτων, έτσι ώστε 

κανένας υπάλληλος να μην είναι ολοκληρωτικά υπεύθυνος για όλες τις φάσεις μιας 

καταχώρισης. 

Η διαδικασία του νυχτερινού κλεισίματος περιλαμβάνει ολοκλήρωση εγγραφών που 

έχουν εκκρεμότητα, συμφωνία των ποσών όλων των τμημάτων, επαλήθευση των τιμών 

δωματίων, επαλήθευση των κρατήσεων που δεν εμφανίστηκαν και, καταχώριση των τιμών 
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δωματίων (και των συμφωνηθέντων), κλείσιμο και συμφωνία της main-courante, 

προετοιμασία και έκδοση αναφορών σύμφωνα με όλα τα τμήματα εκμετάλλευσης, 

ενημέρωση ή έκδοση των υποχρεωτικών βιβλίων, κλείσιμο της main-courante, αντιγραφή 

των αρχείων σε δισκέτες και παράδοση του ταμείου. 

Μετά το τέλος της ημέρας, ο νυχτερινός main-courantier παραδίδει στο λογιστήριο 

της επιχείρησης την ταμιακή κατάσταση και το φάκελο του ταμείου με τις εισπράξεις της 

ημέρας, μαζί με το ισοζύγιο main-courante και όλα τα παραστατικά στοιχεία. Έτσι 

ολοκληρώνεται η διαδικασία του νυχτερινού κλεισίματος και ξεκινά η επόμενη ξενοδοχειακή 

ημέρα (Πιβεροπούλου, 2004). 

 

3.9 Εσωτερικός Έλεγχος 

 

Έννοια και Σκοπός Εσωτερικού Ελέγχου 

 

Ο εσωτερικός έλεγχος αποτελείται από όλα τα μέτρα και τις διαδικασίες που παίρνει η 

διοίκηση για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότερη λειτουργία της επιχείρησης. Όμως, δεν 

αναφέρεται μόνο στα μέτρα και τις διαδικασίες που εφαρμόζονται από την επιχείρηση για να 

προλάβει τις καταχρήσεις και καταδολιεύσεις των εργαζομένων σ’ αυτήν, όπως συνήθως 

πιστεύουν πολλοί. Στην πραγματικότητα, επεκτείνεται σε όλο το εύρος των πολυσύνθετων 

δραστηριοτήτων μιας σύγχρονης επιχείρησης, πέρα από τις οικονομικές, διαχειριστικές και 

λογιστικές λειτουργίες της. 

 Σκοπός του εσωτερικού ελέγχου είναι: α) η προστασία των περιουσιακών στοιχείων 

υπό εξαιρέσεις, σπατάλες, φθορές και μη αποτελεσματική χρήση, β) η προώθηση της 

ακρίβειας και της αξιοπιστίας των λογιστικών καταχωρήσεων, γ) η ενθάρρυνση της μέτρησης 

της παραγωγής και της σύγκρισης με τους στόχους και την πολιτική της επιχείρησης, και δ) η 

αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των εργασιών της επιχείρησης (Νεγκάκης & 

Ταχυνάκης, 2013). 

 

Είδη Εσωτερικού Ελέγχου 

 

Τυπικά υπάρχουν δύο κατηγορίες εσωτερικού ελέγχου, οι διοικητικοί και οι λογιστικοί 

έλεγχοι.  
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 Οι διοικητικοί έλεγχοι ασχολούνται κυρίως με την αύξηση της αποτελεσματικότητας 

της λειτουργίας της επιχείρησης, μέσω της καλύτερης οργάνωσης και ορθολογικότερης 

αξιοποίησης των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης και του ανθρώπινου δυναμικού, 

και την επίβλεψη των στόχων της, δηλαδή κατά πόσο το προσωπικό συμμορφώνεται με την 

πολιτική και στρατηγική της επιχείρησης και την τήρηση των αρχών, κανόνων και 

διαδικασιών για να τους επιτύχει. 

 Οι λογιστικοί έλεγχοι, από την άλλη, αποσκοπούν στην προστασία των περιουσιακών 

στοιχείων και στην αξιοπιστία των λογιστικών καταχωρήσεων μέσω της κατάλληλης 

οργάνωσης, των σωστών μεθόδων και διαδικασιών και του καλύτερου λογιστικού 

συστήματος. Οι λογιστικοί έλεγχοι περιλαμβάνουν συστήματα εξουσιοδότησης και 

διαχωρισμού των καθηκόντων μεταξύ της τήρησης των λογιστικών βιβλίων και των 

λογιστικών καταχωρήσεων και των καθηκόντων της διοίκησης, καθώς και λειτουργίας ενός 

τμήματος ή των καθηκόντων της διαφύλαξης και διατήρησης ορισμένων περιουσιακών 

στοιχείων. Ο λογιστικός εσωτερικός έλεγχος έχει στόχο την ορθή παρουσίαση των 

Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και την αξιοπιστία των λογιστικών βιβλίων 

(Τσακλάγκανος, 2005). 

 

Κώδικας Δεοντολογίας Εσωτερικού Ελέγχου 

 

Σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας Εσωτερικού Ελέγχου, οι εσωτερικοί ελεγκτές πρέπει 

να χαρακτηρίζονται από: 

 Ακεραιότητα: ο εσωτερικός ελεγκτής πρέπει να είναι άτομο με ειλικρίνεια, 

υπευθυνότητα και επάρκεια γνώσεων για την εκτέλεση των καθηκόντων του. Να είναι 

αφοσιωμένος στην εκτέλεση αυτών και να φέρει εις πέρας τις υποθέσεις που του 

έχουν ανατεθεί. 

 Αντικειμενικότητα: ο εσωτερικός ελεγκτής ενεργεί με αντικειμενικότητα, προβαίνει 

σε ενέργειες μόνο για τις οποίες είναι ο ίδιο απόλυτα υπεύθυνος, απέχει από ενέργειες 

που δημιουργούν καταστάσεις προς το συμφέρον του και επηρεάζουν την κρίση του. 

Επίσης, δε δέχεται οποιαδήποτε αμοιβή ή δώρα από οποιονδήποτε. 

 Εχεμύθεια: ο εσωτερικός ελεγκτής δεν παρέχει τις πληροφορίες που ανακτά από τις 

έρευνές του σε τρίτους παρά μόνο στη διοίκηση της επιχείρησης και δεν τις 

χρησιμοποιεί προς όφελός του. 
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 Επάρκεια, δηλαδή ο εσωτερικός ελεγκτής είναι ικανός να χρησιμοποιεί τα κατάλληλα 

μέσα για να πετύχει τους στόχους του, τηρώντας ταυτόχρονα τις αρχές που διέπουν 

την ελεγκτική επιστήμη, είναι σε θέση να εντοπίζει λάθη, απάτες και οικονομικές 

ατασθαλίες και διατηρεί υψηλά επίπεδα δεοντολογίας και αξιοπρέπειας (Νεγκάκης & 

Ταχυνάκης, 2013). 

 

Ελεγκτικές Διαδικασίες 

 

Η ενάσκηση σωστού και επαρκούς εσωτερικού ελέγχου αποσκοπεί στην πρόληψη των 

κινδύνων που προκύπτουν από τη μη ορθή τήρηση των διαδικασιών για την επίτευξη των 

στόχων της ξενοδοχειακής μονάδας και επιτυγχάνεται με την αποτελεσματικότερη εφαρμογή 

ελεγκτικών διαδικασιών από τα κατάλληλα πρόσωπα, στον κατάλληλο χρόνο. 

 Σκοπός του εσωτερικού ελέγχου είναι η παροχή ελεγκτικών υπηρεσιών κατά τρόπο 

ανεξάρτητο και ανεπηρέαστο. Τα ευρήματα από την υιοθέτηση συγκεκριμένων ελεγκτικών 

διαδικασιών χρησιμοποιούνται στην τεκμηρίωση των συμπερασμάτων του εσωτερικού 

ελεγκτή. Συνοπτικά οι ελεγκτικές διαδικασίες που ακολουθούνται αποτελούνται από: 

 Εξοικείωση με τις υπό έλεγχο λειτουργίες, συναλλαγές και δοσοληψίες και συλλογή 

προϋπαρχόντων αντίστοιχων ιστορικών στοιχείων. 

 Ανάπτυξη ενός ελεγκτικού προγράμματος, αφού ληφθούν υπόψη οι ενυπάρχουσες 

διαδικασίες και συστήματα αξιολόγησης. 

 Αξιολόγηση των υφιστάμενων διαδικασιών, συστημάτων ελέγχου, λογιστικής 

αποτύπωσης στα βιβλία της εταιρίας. 

 Δειγματοληπτική εξέταση για να διαπιστωθεί κατά πόσο οι υφιστάμενες διαδικασίες 

και συστήματα ελέγχου εφαρμόζονται στην πραγματικότητα. 

 Έλεγχος της ακρίβειας και αξιοπιστίας των διενεργούμενων λογιστικών εγγραφών 

(Νεγκάκης & Ταχυνάκης, 2013). 

 

Αναμενόμενα Οφέλη από τον Εσωτερικό Έλεγχο 

 

Τα οφέλη που προκύπτουν από την εφαρμογή και λειτουργία ενός συστήματος εσωτερικού 

ελέγχου είναι τα ακόλουθα: 

 Επιβεβαιώνεται ότι τα συστήματα και οι διαδικασίες που εφαρμόζονται γενικά και 

ειδικά είναι ικανοποιητικά. 
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 Υιοθετούνται βελτιώσεις στα συστήματα και οι διαδικασίες, οι οποίες αποτρέπουν ή 

αντιμετωπίζουν προβλήματα και προστατεύουν τους εργαζόμενους από άδικους 

καταλογισμούς ευθυνών. 

 Περιορίζεται η άσκοπη γραφειοκρατική εργασία. 

 Εισπράττονται διαφυγόντα έσοδα. 

 Εντοπίζονται έγκαιρα προβλήματα, πριν αυτά υποπέσουν στην αντίληψη τρίτων. 

 Δοκιμάζονται και εφαρμόζονται ιδέες με σκοπό την κατάργηση ακριβών, χρονοβόρων 

και αναποτελεσματικών διαδικασιών. 

 Εντοπίζονται ευκαιρίες για αυτοματοποίηση διαδικασιών. 

 Καλλιεργείται εμπιστοσύνη στη χρήση νέων τεχνολογιών και καινοτομιών, οι οποίες 

αποδεικνύονται ωφέλιμες. 

 Αποφεύγονται αλόγιστες δαπάνες. 

 Εντοπίζονται παρεκκλίσεις από τις προδιαγραφές και τις προσδοκίες της διοίκησης 

της εταιρίας. 

 Καλλιεργείται εμπιστοσύνη στα συστήματα επεξεργασίας πληροφοριών που 

χρησιμοποιεί η εταιρία. 

 Ελέγχονται οικονομικά και διοικητικά προβλήματα της εταιρίας και αντιμετωπίζονται 

με ανεξάρτητο και συνεπώς αντικειμενικό τρόπο. 

 Διασφαλίζονται τα συμφέροντα των επενδυτών/μετόχων της εταιρίας. 

 Ενισχύεται η διαφάνεια και η ομαλή λειτουργία της χρηματιστηριακής αγοράς 

(Νεγκάκης & Ταχυνάκης, 2013). 

 

Βήματα Διενέργειας Εσωτερικού Ελέγχου 

 

Μπορεί οι ελεγκτικές διαδικασίες να διαφέρουν ως προς το αντικείμενο και το σκοπό 

ανάλογα με την εταιρία που εφαρμόζονται, η εφαρμογή τους όμως γίνεται με βάση τις ίδιες 

αρχές. Για τη διενέργεια του έργου του εσωτερικού ελέγχου ακολουθούνται τα παρακάτω 

βήματα:  

α) προκαταρκτική έρευνα: αναφέρεται στη συγκέντρωση όλων των πληροφοριών και 

δεδομένων για την κατάρτιση ενός ολοκληρωμένου προγράμματος εσωτερικού ελέγχου.  

β) σύνταξη προγράμματος ελέγχου: σε αυτό το στάδιο ο ελεγκτής καταρτίζει τόσο ένα 

μακροπρόθεσμο όσο και ένα ετήσιο (βραχυπρόθεσμο) πλάνο ελέγχου όπου περιγράφονται με 

λεπτομέρεια οι εργασίες του ελεγκτικού έργου. 
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 γ) επιτόπια εργασία: αποτελεί την εργασία που εκτελεί ο ελεγκτής για να καλύψει τα βήματα 

που τον υποχρεώνουν από το πρόγραμμα ελέγχου. 

 δ) εκθέσεις ελέγχου: ο ελεγκτής παρέχει στη διοίκηση τα συμπεράσματα της έρευνας και τις 

προτείνει ενέργειες για την επίτευξη καλύτερων αποτελεσμάτων. 

 ε) μεταγενέστερες ενέργειες: αφού οι ελεγκτές έχουν προτείνει λύσεις στη διοίκηση της 

επιχείρησης μέσω των εκθέσεων ελέγχου, σε αυτό το στάδιο αξιολογούν τις ενέργειες αυτές 

από την πλευρά της διοίκησης (Νεγκάκης & Ταχυνάκης, 2013). 

 

Χαρακτηριστικά ενός Αποτελεσματικού Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου 

 

Δεν υπάρχει ένα τέλειο σύστημα εσωτερικού ελέγχου. Παρόλ’ αυτά παρακάτω αναφέρεται η 

προσέγγιση σ’ ένα ικανοποιητικό σύστημα εσωτερικού ελέγχου, το οποίο πρέπει να έχει τα 

εξής χαρακτηριστικά: 

1. Οργανωτικό σχέδιο: Η φύση των εργασιών της επιχείρησης και το μέγεθος αυτής 

αποτελούν σημαντικούς παράγοντες του οργανωτικού σχεδίου από το οποίο 

περιβάλλεται η επιχείρηση. Ένα σωστά σχεδιασμένο οργανωτικό σχήμα διασφαλίζει 

τη διεξαγωγή των συναλλαγών σύμφωνα με την στρατηγική και την πολιτική της 

επιχείρησης, διευκολύνει την αποτελεσματικότητα των λειτουργιών της, προστατεύει 

τα περιουσιακά της στοιχεία και προωθεί την αξιοπιστία των λογιστικών στοιχείων. 

2. Σύστημα εξουσιοδότησης, αρμοδιοτήτων και ευθυνών: είναι απαραίτητη η ύπαρξη 

ενός τέτοιου συστήματος ώστε μόνο ορισμένα άτομα να έχουν τη δύναμη και την 

εξουσία να εγκρίνουν την εκτέλεση διάφορων ενεργειών. Όσο χαμηλότερα φτάνει η 

εκχώρηση των αρμοδιοτήτων, τόσο αποτελεσματικότερα μπορεί να λειτουργήσει η 

επιχείρηση. 

3. Λογιστική διάρθρωση: Η επιτυχία του εσωτερικού ελέγχου, με τον καταμερισμό των 

καθηκόντων, προϋποθέτει ένα λογιστικό σύστημα, το οποίο πρέπει να είναι σε θέση 

να μετράει τη λειτουργικότητα και αποτελεσματικότητα των επιμέρους οργανωτικών 

μονάδων.  

4. Σύγχρονη πολιτική προσωπικού: Η επιτυχία ενός συστήματος εσωτερικού ελέγχου 

εξαρτάται από την ικανότητα των ανθρώπων που θα το εφαρμόσουν. Γι’ αυτό το λόγο 

υιοθετούνται μοντέρνες πολιτικές προσωπικού και διαδικασίες προσλήψεων, 

εκπαίδευσης και επίβλεψης, ώστε μόνο κατάλληλα εκπαιδευμένοι εργαζόμενοι να 

αποτελούν το προσωπικό του συστήματος εσωτερικού ελέγχου. 
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5. Κατάλληλο και αποτελεσματικό προσωπικό εσωτερικού ελέγχου: κατά την 

αξιολόγηση του συστήματος εσωτερικού ελέγχου από τον εξωτερικό ελεγκτή μπορεί 

να προκύψει πως ο εσωτερικός ελεγκτής δεν λειτουργεί ανεξάρτητα κι αυτό μειώνει 

σημαντικά τη σπουδαιότητα του εσωτερικού ελέγχου. Επίσης, αν το τμήμα 

εσωτερικού ελέγχου βρίσκεται κάτω από τη διεύθυνση, την οποία καλείται να ελέγξει, 

τότε η αποτελεσματικότητά του κρίνεται αμφίβολη.  

6. Ικανή επιτροπή ελέγχου: Η επιτροπή ελέγχου, η οποία βρίσκεται κάτω από Διοικητικό 

Συμβούλιο και αποτελείται από λίγα μέλη, σκοπό έχει να προτείνει τον ανεξάρτητο 

εξωτερικό ελεγκτή, να καθορίσει το σκοπό του ελέγχου και να εξετάσει τα 

αποτελέσματα του ελέγχου (Τσακλάγκανος, 2005). 

 

3.10 Συμπεράσματα 

 

Στο κεφάλαιο αυτό, μελετήθηκε το θεσμικό υπόβαθρο που διέπει την ξενοδοχειακή 

λογιστική, οι κανόνες και αρχές που πρέπει να υιοθετεί, οι τεχνικές και μέθοδοι που οφείλει 

να εφαρμόζει για τη λογιστική παρακολούθηση των γεγονότων και οικονομικών πράξεων 

που αντιμετωπίζει κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων της μια ξενοδοχειακή επιχείρηση, 

τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα που καλείται να τηρεί ,τα συστήματα που την ωθούν σε πιο 

εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία και τον εσωτερικό έλεγχο που προσπαθεί να 

συνδυάσει όλα τα παραπάνω ώστε η ξενοδοχειακή μονάδα να ανταπεξέλθει στα προβλήματα 

που καλείται να αντιμετωπίσει κατά τη διάρκεια λειτουργίας της. 

 Οι λογιστικές αρχές σε συνδυασμό με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα προσφέρουν 

στην επιχείρηση τη δυνατότητα να λειτουργεί μέσα σε ένα πλαίσιο κανονισμών όπου 

εναρμονίζεται ολόκληρος ο κλάδος. Έτσι, πρώτον, προσφέρεται η δυνατότητα στην ίδια να 

μπορεί να συγκρίνει τα αποτελέσματά της με αυτά άλλων οικονομικών οντοτήτων και στη 

συνέχεια να λαμβάνει τις κατάλληλες αποφάσεις ή ακόμη και να αλλάζει ολόκληρη τη 

στρατηγική ή πολιτική της ώστε να αυξήσει τη δυναμικότητά της στον κλάδο, και δεύτερον, 

προσφέρει τη δυνατότητα στους αναγνώστες των χρηματοοικονομικών της καταστάσεων να 

έχουν μια πλήρη και αξιόπιστη εικόνα για την οικονομική της θέση και να αποφασίζουν 

έχοντας πλήρη πληροφόρηση για το αν επιθυμούν να επενδύσουν πάνω στην οικονομική 

οντότητα. 

 Τέλος, το σύστημα τήρησης λογαριασμών πελατών και το σύστημα εσωτερικού 

ελέγχου αποτελούν πολύ σημαντικά εργαλεία για τη λογιστική διαχείριση μιας ξενοδοχειακής 
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επιχείρησης, καθώς το πρώτο παρακολουθεί και συγκεντρώνει όλες τις συναλλαγές που 

πραγματοποιούν οι πελάτες σε οποιοδήποτε τμήμα εκμετάλλευσης του ξενοδοχείου και 

βοηθά στην σύνταξη οικονομικών καταστάσεων τόσο κατά κλάδο, όσο και συνολικά, και το 

δεύτερο προστατεύει τα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης από οικονομικές ατασθαλίες, 

δολιοφθορές ή ανθρώπινα λάθη, εξασφαλίζει τη διαφάνεια που προαναφέρθηκε και είναι το 

εργαλείο αξιολόγησης του βαθμού της εφαρμογής των οδηγιών που έχει δώσει η διοίκηση 

στο προσωπικό. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

 

4.1 Εισαγωγή 

 

Το παρόν κεφάλαιο μελετά την περίπτωση της ξενοδοχειακής επιχείρησης “ΑΒΓ Α.Ε.”. 

Συγκεκριμένα, γίνεται αναφορά στο σύστημα εσωτερικού ελέγχου που τη διέπει, 

αναφέρονται όλες οι αδυναμίες που το χαρακτηρίζουν και γίνεται προσπάθεια προσέγγισης 

ενός αποτελεσματικού συστήματος εσωτερικού ελέγχου που πρέπει να εφαρμόζει.  

Ένα σύστημα εσωτερικού ελέγχου στις ξενοδοχειακές μονάδες έχει σαν αντικείμενο: 

1. Την εξακρίβωση των πραγματοποιούμενων από τους κλάδους εκμεταλλεύσεως, 

εσόδων από την πώληση αγαθών και από την παροχή υπηρεσιών. 

2. Την παρακολούθηση των αναλωσίμων υλικών από την αγορά και την εισαγωγή 

τους στο ξενοδοχείο μέχρι την κατανάλωσή τους. 

3. Το κόστος των καταναλωθέντων από κάθε κλάδο εκμετάλλευσης τροφίμων, 

ποτών και άλλων υλικών σε σύγκριση με τα πραγματοποιούμενα έσοδα. 

Με τον όρο κλάδοι εκμεταλλεύσεως ενός ξενοδοχείου χαρακτηρίζουμε τα τμήματα 

εκείνα στα οποία γίνεται η διαδικασία παραγωγής των τουριστικών αγαθών ή υπηρεσιών και 

η διάθεσή τους με σκοπό την επίτευξη άμεσου ή έμμεσου κέρδους. 

Οι βασικότεροι κλάδοι εκμεταλλεύσεως μιας ξενοδοχειακής επιχείρησης είναι, 

συνήθως, οι παρακάτω: 

 Τα υπνοδωμάτια 

 Το εστιατόριο 

 Το κυλικείο (μπουφές) 

 Το μπαρ 

Στην επόμενη ενότητα παρουσιάζεται το παρόν σύστημα εσωτερικού ελέγχου της 

“ΑΒΓ Α.Ε.” ξενοδοχειακής επιχείρησης. 

 

4.2 Παρόν Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου Της Επιχείρησης 

 

 Η επιχείρηση, βάσει των οικονομικών δεικτών προηγούμενων ετών θεωρείται ότι 

βρίσκεται σε καλή εισπρακτική και οικονομική κατάσταση σε σχέση με τον υπόλοιπο 
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κλάδο. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το σύνολο του Ισολογισμού της εταιρίας ανέρχεται 

σε €132.843.721, τα καθαρά της κέρδη σε €9.354.000. Ύστερα από σχετικό έλεγχο 

στα βιβλία της επιχείρησης ο εσωτερικός ελεγκτής βρήκε ένα τιμολόγιο αγοράς 

συνολικής αξίας €687.112,90 που έφερε ημερομηνία 31/12/20Χ8 καθώς και ένα 

τιμολόγιο πώλησης συνολικής αξίας €1.222.910,66 που έφερε ημερομηνία 

28/12/20Χ8. Τα εμπορεύματα πράγματι παραλήφθηκαν στις 31/12 και 

συμπεριλήφθηκαν στη φυσική απογραφή που πραγματοποιήθηκε εκείνο το χρονικό 

διάστημα. Ωστόσο, το τιμολόγιο αγοράς, λόγω εορτών, παραλήφθηκε στις 18/9/20Χ9 

και καταχωρήθηκε τότε στα λογιστικά βιβλία της επιχείρησης. 

 Το λογιστήριο της ξενοδοχειακής μονάδας είναι επανδρωμένο από δύο υπαλλήλους, 

τον ταμία, τον λογιστή, ο οποίος έχει συγγενική σχέση με τον ταμία, και τον 

προϊστάμενο οικονομικό διευθυντή. Η επιχείρηση έχει, μεταξύ των άλλων, ένα 

λογαριασμό στην τράπεζα «ΔΕΛΤΑ», όπου ο ταμίας καταθέτει, στο τέλος της 

εβδομάδας, τα μετρητά που εισπράττει από τις πωλήσεις αφού πρώτα τα μετρήσει, 

συντάξει και υπογράψει το δελτίο κατάθεσης. Παράλληλα, ο ταμίας είναι υπεύθυνος 

για τη συμπλήρωση των επιταγών και την καταχώριση των πράξεων στα λογιστικά 

βιβλία των πληρωμών που διενεργεί η τράπεζα σύμφωνα με τις εκδιδόμενες επιταγές. 

Επίσης, οι επιταγές που εκδίδονται σε βάρος του τραπεζικού λογαριασμού, απαιτούν 

την υπογραφή του λογιστή της επιχείρησης. Στην αρχή και στο τέλος κάθε μήνα, 

ύστερα από αίτημα του λογιστή, η τράπεζα στέλνει καταστάσεις με τις επιταγές που 

πληρώθηκαν στον οικονομικό διευθυντή, που τις δίνει στη γραμματέα για 

αρχειοθέτηση, αφού πρώτα κάνει τη σχετική αθροιστική συμφωνία αυτών με την 

κατάσταση που συνέταξε ο ταμίας της επιχείρησης. Οι εκθέσεις επί των πληρωμών 

(σε μετρητά και επιταγές) ετοιμάζονται από τον ταμία, υπογράφονται από το λογιστή 

και υποβάλλονται από τον οικονομικό διευθυντή προς τη διοίκηση σε 

προκαθορισμένες ημερομηνίες. 

 Η επιχείρηση “ΑΒΓ Α.Ε.” έχει ένα τιμολόγιο πώλησης εμπορευμάτων αξίας €12.800 

(πλέον ΦΠΑ) με ημερομηνία 30/12 τρέχουσας περιόδου. Η πληρωμή λήφθηκε 

κανονικά στις 31/12, όμως η αποστολή αυτών, όπως και του τιμολογίου που τα 

συνόδευε, πραγματοποιήθηκε λίγες μέρες αργότερα λόγω εορτών, 4/1/ΧΧ, οπότε και 

διενήργησε τη σχετική ημερολογιακή εγγραφή. 

 Σε άλλη παραγγελία, η επιχείρηση αγόρασε εμπορεύματα αξίας €50.000 (πλέον ΦΠΑ) 

στις 28/12 της τρέχουσας περιόδου παραλαμβάνοντας και το σχετικό παραστατικό 

αγοράς το οποίο συνόδευε τα εμπορεύματα τα οποία δεν ήταν ασφαλισμένα. Η 
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μεταφορά έγινε με ευθύνη της αποστέλλουσας εταιρίας. Τα εμπορεύματα, ωστόσο, 

λόγω καιρικών συνθηκών καταστράφηκαν πριν την παραλαβή τους. 

 Επίσης, η επιχείρηση εισέπραξε το Δεκέμβριο της τρέχουσας χρήσης από ενοίκια από 

την εκμίσθωση ενός ακινήτου της, ποσό €11.700, που αφορά τους μήνες Ιανουάριο, 

Φεβρουάριο και Μάρτιο της επόμενης χρήσης. Για τη λογιστική εγγραφή που έγινε 

στις 31/12 χρησιμοποιήθηκαν λογαριασμοί εσόδων. 

 Ύστερα από σχετικό έλεγχο του λογαριασμού “αμοιβές και έξοδα προσωπικού” κατά 

το μήνα Δεκέμβριο, διαπιστώθηκε ότι το υπόλοιπό του είναι κατά πολύ μεγαλύτερο 

από τα υπόλοιπα των άλλων μηνών του έτους. 

 Ο υπάλληλος της υποδοχής είναι υπεύθυνος για τις κρατήσεις σε δωμάτια, καθώς 

επίσης και για την τήρηση βιβλίου εισερχομένων με τα στοιχεία των πελατών, να 

παρακολουθεί και να καταγράφει τις δαπάνες των πελατών, να ελέγχει το mini bar 

στα δωμάτια και να εκδίδει τις αποδείξεις είσπραξης. 

 

4.3 Αδυναμίες Του Ισχύοντος Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου 

 

Το παραπάνω σύστημα εσωτερικού ελέγχου είναι ελαττωματικό καθώς παρουσιάζει αρκετά 

προβλήματα. Αυτά εντοπίζονται τόσο στα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες και τις 

εξουσιοδοτήσεις που έχουν ανατεθεί στον κάθε υπάλληλο, όσο και στην ορθή εφαρμογή των 

θεμελιωδών λογιστικών αρχών και μεθόδων για την καταγραφή, παρακολούθηση και 

παρουσίαση των λογιστικών γεγονότων και στοιχείων στα βιβλία και τις οικονομικές 

καταστάσεις της ξενοδοχειακής επιχείρησης. Τέλος, δεν τηρούνται τα πρότυπα συμπεριφοράς 

του κώδικα επαγγελματικής δεοντολογίας. 

Πιο συγκεκριμένα, τα εμπορεύματα που αγοράστηκαν στις 31/12/20Χ8 ορθώς 

συμπεριλήφθηκαν στην απογραφή που διενεργήθηκε σε εκείνο το χρονικό διάστημα, αφού τα 

εμπορεύματα εισήχθησαν στην αποθήκη της επιχείρησης. Όμως, το γεγονός ότι δεν 

αναφέρθηκαν οι αγορές αυτών στα αποτελέσματα χρήσης της περιόδου, μειώνει το κόστος 

πωληθέντων και η επιχείρηση εμφανίζει υψηλότερο καθαρό κέρδος και εν τέλει η εικόνα των 

οικονομικών καταστάσεων της επιχείρησης δεν είναι η πραγματική. 

Παράλληλα, η ανάθεση ευθυνών και διαδικασιών που συνδέονται στενά μεταξύ τους 

και επηρεάζουν η μία την άλλη δεν ενδείκνυται να παραχωρείται σε έναν μόνο υπάλληλο. 

Δηλαδή, δεν είναι σοφό εκ μέρους της διοίκησης να αναθέτει την καταμέτρηση των μετρητών 

και τη σύνταξη του δελτίου κατάθεσης στον ταμία, γιατί αυτό δημιουργεί προϋποθέσεις για 
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οικονομικές ατασθαλίες και σκόπιμες παραβλέψεις ποσών. Ακριβώς το ίδιο ισχύει και για τη 

συμπλήρωση των επιταγών και την καταχώριση των σχετικών με αυτή την ενέργεια 

στοιχείων. Τέλος, οι υποψίες αυξάνονται λαμβάνοντας υπόψη τη συγγενική σχέση του ταμία 

με το λογιστή, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την υπογραφή των επιταγών που εκδίδονται σε 

βάρος του τραπεζικού λογαριασμού. 

Σχετικά με την πώληση εμπορευμάτων στις 30/12, μια ενδεχόμενη απογραφή θα 

παρουσίαζε αυξημένο τελικό απόθεμα εμπορευμάτων, για το λόγο ότι τα εμπορεύματα δε 

βγήκαν εκτός αποθήκης πριν το τέλος της χρήσης, και το κόστος πωληθέντων θα 

εμφανιζόταν μειωμένο. Σε συνδυασμό με τις ορθά υψηλότερες πωλήσεις, το καθαρό 

αποτελέσματα της χρήσης (κέρδος ή ζημία) δε θα αντιπροσώπευε την πραγματικότητα. 

Όσον αφορά την παραγγελία στις 28/12, η επιχείρηση αγνόησε τον έλεγχο 

ασφαλιστικής κάλυψης των απεσταλμένων εμπορευμάτων, καθώς και τις συνθήκες 

διατήρησης τους κατά τη μεταφορά τους. 

Η επιχείρηση αναγνωρίζει έσοδα στην τρέχουσα χρήση που αφορούν την επόμενη 

περίοδο μην τηρώντας την Αρχή του Δεδουλευμένου. 

Για το λογαριασμό “αμοιβές και έξοδα προσωπικού” συνήθως δεν παρατηρούνται 

μεγάλες μεταβολές κατά τη διάρκεια της περιόδου. Θα πρέπει να εξεταστεί αν η διαφορά 

οφείλεται σε δώρα εορτών, πρόσληψης νέου προσωπικού, απόδοσης εισφορών για 

εργαζομένους που έχουν απολυθεί ή αποχωρήσει οικειοθελώς, ακόμη και σε μεταφορά των 

μισθών των απολυμένων στο μισθό του υπεύθυνου σύνταξης της κατάστασης μισθοδοσίας. 

Τέλος, δεν είναι αποδοτικό, πέρα από την αξιοπιστία που ελέγξαμε νωρίτερα, να 

ανατίθενται πολλές ευθύνες και αρμοδιότητες σε έναν μόνο υπάλληλο.  

Παρακάτω παρατίθεται ένα προτεινόμενο σύστημα εσωτερικού ελέγχου για μια 

ξενοδοχειακή επιχείρηση, ανάλογα με τον κύκλο δραστηριότητας των λογαριασμών, το οποίο 

αποτελεί ταυτόχρονα και πρόταση αντιμετώπισης των ανωτέρω αδυναμιών που 

εντοπίστηκαν. 
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4.4 Προτεινόμενο Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου Στις Ξενοδοχειακές 

Επιχειρήσεις Ανά Ομάδα Λογαριασμών
9
 

 

Έλεγχος Ενσώματων και Άυλων μη Κυκλοφορούντων Περιουσιακών Στοιχείων 

 

Ο έλεγχος των λογαριασμών των παγίων είναι σχετικά απλοϊκός γιατί ουσιαστικά οι 

λογαριασμοί που σχετίζονται με αυτά είναι λίγοι και περιέχουν περιορισμένο αριθμό 

στοιχείων. Κατά τον έλεγχο των παγίων περιουσιακών στοιχείων αντικειμενικοί στόχοι του 

συστήματος εσωτερικού ελέγχου είναι η εξακρίβωση ότι: α) έχουν ορθή λογιστική 

αντιμετώπιση, β) διαφυλάσσονται και προστατεύονται από διάφορους κινδύνους (π.χ. κλοπή, 

φυσική καταστροφή κ.ο.κ.), και γ) εξασφαλίζεται υψηλή απόδοση των επενδυμένων 

κεφαλαίων στα πάγια. 

 

Γενικές Ελεγκτικές Διαδικασίες 

 

Οι ελεγκτικές διαδικασίες για τον αποτελεσματικότερο έλεγχο των παγίων περιουσιακών 

στοιχείων ομαδοποιούνται με βάση τις κύριες κατηγορίες του λογαριασμού “Πάγια”. Στα 

πλαίσια της εν λόγω προσέγγισης, ελεγκτικές διαδικασίες των ενσώματων και άυλων μη 

κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων αποτελούν οι εξής:  

 Ορθή καταχώρηση των παγίων περιουσιακών στοιχείων. 

 Επαλήθευση μέσω φυσικής απογραφής. 

 Εξακρίβωση της κυριότητας των γηπέδων και κτιρίων. 

 Έλεγχος ασφαλιστικής κάλυψης των παγίων στοιχείων. 

 Ορθή τήρηση του μητρώου παγίων. 

 Ορθός υπολογισμός ύψους αποσβέσεων. 

 Τήρηση ορθών διαδικασιών που αφορούν απόκτηση, καταχώριση και πώληση. 

 Εξακρίβωση ορθής λογιστικής καταχώρισης του σχετιζόμενου με τα πάγια στοιχεία 

ΦΠΑ. 

 

 

 

 

                                                           
9
 Σχέδιο λογαριασμών με βάση τα ΕΛΠ (παράρτημα Γ’ του ν. 4308/2014). 
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Έλεγχος Αποθεμάτων 

 

Τα αποθέματα αποτελούν έναν από τους βασικότερους λογαριασμούς του ισολογισμού των 

ξενοδοχειακών επιχειρήσεων. Από ελεγκτικής άποψης θεωρούνται ως ένας λογαριασμός 

υψηλού κινδύνου λόγω διάφορων επιχειρηματικών κινδύνων (φυσική καταστροφή/αλλοίωση, 

οικονομική απαξίωση) ή από διάφορες ενέργειες της διοίκησης, η οποία έχει τον έλεγχο των 

συναλλαγών αυτών καθώς και της επιμέτρησης αυτών.  

 Οι στόχοι του Σ.Ε.Ε αποθεμάτων αποβλέπουν: 

 Στη διαφύλαξη και προστασία τους από διάφορους κινδύνους (π.χ. κλοπή, 

πυρκαγιά, κτλ.) 

 Στην πιστή εφαρμογή των οδηγιών της διοίκησης για την ορθή διαχείριση των 

αποθεμάτων. 

 Στην επίτευξη της μεγαλύτερης δυνατής απόδοσης των κεφαλαίων που έχουν 

δεσμευτεί για την απόκτηση των αποθεμάτων. 

 Στην ακολουθία των καταλληλότερων λογιστικών αρχών και μεθόδων για την 

επιμέτρησή τους. 

 

Γενικές Ελεγκτικές Διαδικασίες 

 

 Διενέργεια απογραφής σε τακτά χρονικά διαστήματα ώστε να συγκρίνονται τα 

αποτελέσματα αυτής με τα στοιχεία στα λογιστικά βιβλία της επιχείρησης. 

 Ενημέρωση των διαφορών που προκύπτουν από την ανωτέρω σύγκριση. 

 Επιβεβαίωση αποθεμάτων της επιχείρησης που βρίσκονται σε χέρια τρίτων. 

 Έλεγχος ασφαλιστικής κάλυψης των αποθεμάτων. 

 Έλεγχος ορθής και συνεπούς εφαρμογής κατάλληλης μεθόδου για τον προσδιορισμό 

του κόστους κτήσης του τελικού αποθέματος. 

 

Έλεγχος Χρηματοοικονομικών και Λοιπών Περιουσιακών Στοιχείων 

 

Ο έλεγχος αφορά τους λογαριασμούς της τρίτης ομάδας του σχεδίου λογαριασμών. Γενικά, οι 

λογαριασμοί της ομάδας 3 λόγω της φύσης, του λειτουργικού τους προορισμού και της 

περιορισμένης χρονικά διάρκειας ζωής τους εντάσσονται στην κατηγορία των 

κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης. 
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Ο εσωτερικός έλεγχος των απαιτήσεων και των χρηματικών διαθεσίμων έχει στόχο τη 

διασφάλιση αλλά και τη σωστή διαχείριση των απαιτήσεων και την εξακρίβωση τυχόν 

παρεκκλίσεων που μπορεί να λαμβάνουν χώρα όσον αφορά τα χρηματικά διαθέσιμα. 

 

Γενικές Ελεγκτικές Διαδικασίες 

 

 Ορθή καταχώριση, παρακολούθηση και παρουσίαση των διαθεσίμων στα λογιστικά 

βιβλία. 

 Εξακρίβωση της συνεπούς εφαρμογής των αποφάσεων της διοίκησης της επιχείρησης. 

 Έλεγχος προστασίας της επιχείρησης από διάφορους κινδύνους (π.χ. λάθη, αβλεψίες, 

κατάχρηση ή εξαπάτηση). 

 

Έλεγχος Καθαρής Θέσης 

 

Στην τέταρτη ομάδα του σχεδίου λογαριασμών συναντούμε τους λογαριασμούς καθαρής 

θέσης της επιχείρησης, ενώ σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α, η καθαρή θέση ορίζεται ως η 

υπολειμματική αξία, εάν από το ενεργητικό αφαιρεθούν όλες οι υποχρεώσεις. 

Ο εσωτερικός έλεγχος των λογαριασμών της καθαρής θέσης αποσκοπεί στην ορθή 

καταχώριση, παρακολούθηση και παρουσίαση των σχετικών λογαριασμών στα λογιστικά 

βιβλία της εταιρίας, την επίτευξη υψηλής απόδοσης των επενδυμένων κεφαλαίων και την 

εκμετάλλευση των φορολογικών πλεονεκτημάτων που προκύπτουν από τις ισχύουσες 

φορολογικές διατάξεις (Νεγκάκης & Ταχυνάκης, 2013). 

 

Γενικές Ελεγκτικές Διαδικασίες 

 

 Έγκριση των συναλλαγών από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας και τα ανώτατα 

στελέχη. 

 Καταμερισμός των καθηκόντων και ευθυνών ως προς το λογιστικό χειρισμό των 

συναλλαγών. 

 Τήρηση των προβλεπόμενων λογιστικών βιβλίων και καταστάσεων. 
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Έλεγχος Υποχρεώσεων 

 

Μακροχρόνιες υποχρεώσεις είναι εκείνες για τις οποίες η προθεσμία εξόφλησής τους λήγει 

μετά το τέλος της επόμενης χρήσης. Βραχυχρόνιες υποχρεώσεις θεωρούνται εκείνες που 

λήγουν μέχρι το τέλος της τρέχουσας χρήσης. 

 

Ο εσωτερικός έλεγχος των υποχρεώσεων έχει στόχο να εξετάσει αν καταχωρούνται, 

παρακολουθούνται και παρουσιάζονται ορθά οι σχετικοί λογαριασμοί στα βιβλία της 

επιχείρησης και επίσης, αν εφαρμόζονται οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου της. 

 

Γενικές Ελεγκτικές Διαδικασίες 

 

 Εξέταση τυχόν υπερεκτιμημένων υποχρεώσεων με σκοπό την κάλυψη προβλήματος 

στα ταμειακά διαθέσιμα και στο κυκλοφορούν ενεργητικό. 

 Ύπαρξη ελάχιστων ορίων εντός των οποίων οι αρμόδιοι υπάλληλοι πιστώνουν 

υποχρεώσεις στην επιχείρηση. 

 Έλεγχος πληρωτέων επιταγών (π.χ. φυλάσσονται ξεχωριστά από τα υπόλοιπα 

περιουσιακά στοιχεία, περιορισμένη πρόσβαση σε αυτές, έλεγχος εξόφλησης αυτών 

με τα extrait της τράπεζας) 

 Έλεγχος απόδοσης φόρων (εμπρόθεσμη υποβολή των οφειλόμενων φόρων και 

περιορισμό της λογιστικής απάτης και των καταχρήσεων έναντι των οφειλόμενων 

προς το Δημόσιο φόρων). 

 Έλεγχος κατάστασης των δανειακών υποχρεώσεων (έγκριση πιστωτικών ορίων 

χρηματοδότησης, ορθός υπολογισμός των τόκων). 

 

Έλεγχος Εξόδων και Ζημιών 

 

Ως έξοδο ορίζεται κάθε εθελούσια ανάλωση υπηρεσιών συντελεστών παραγωγής, την οποία 

πραγματοποιεί η επιχείρηση στα πλαίσια επιδίωξης του σκοπού της (Νεγκάκης & Ταχυνάκης, 

2013). 

 Ο εσωτερικός έλεγχος των εξόδων αφορά την εξέταση των διαδικασιών που πρέπει να 

πραγματοποιήσει ο εσωτερικός ελεγκτής, ώστε να μειώσει την πιθανότητα ύπαρξης λαθών 

και να διασφαλίζεται η ακρίβεια και η αξιοπιστία των λογιστικών βιβλίων σχετικά με τους 

συγκεκριμένους λογαριασμούς. 
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Γενικές Ελεγκτικές Διαδικασίες 

 

 Δειγματοληπτικός έλεγχος και εξακρίβωση ορθότητας των παραστατικών δελτίων. 

 Καταμερισμός αρμοδιοτήτων και καθηκόντων στους υπαλλήλους, καθώς και 

δημιουργία επιπέδων πρόσβασης σε στοιχεία που αφορούν τους λογαριασμούς των 

εξόδων. 

 Σύγκριση περσινών και φετινών αποτελεσμάτων ανά λογαριασμό. 

 Έλεγχος ότι καταμετρήθηκαν όλα τα έξοδα που αφορούν την τρέχουσα χρήση. 

 

Έλεγχος Παροχών σε Εργαζόμενους 

 

Ο λογαριασμός ανήκει στην ομάδα των εξόδων και ζημιών, ήτοι ομάδας 6 του σχεδίου 

λογαριασμών, αλλά γίνεται ιδιαίτερη αναφορά γιατί η μισθοδοσία αποτελεί, για τις 

περισσότερες εταιρίες, τη σημαντικότερη δαπάνη. Το ύψος της υπολογίζεται υποχρεωτικά 

βάσει της ισχύουσας και εργατικής, ασφαλιστικής και φορολογικής νομοθεσίας. 

 

Γενικές Ελεγκτικές Διαδικασίες 

 

 Έλεγχος ορθής σύνταξης των μισθοδοτικών καταστάσεων και την ενημέρωση των 

ατομικών φακέλων του προσωπικού. 

 Εξέταση ύψους των παρεχόμενων αμοιβών στο προσωπικό της επιχείρησης και 

επαλήθευση ότι αποτελούν αναλογία των προσφερόμενων από τον εργαζόμενο 

υπηρεσιών. 

 Ορθή καταγραφή του συνολικού χρόνου εργασίας του εργαζομένου. 

 Έλεγχος ορθής λογιστικής αντιμετώπισης των μισθοδοτικών δαπανών. 

 Έλεγχος καταβολής μισθών (υπογραφή από τον εργαζόμενο του αποδεικτικού 

πληρωμής). 

 

Έλεγχος Εσόδων 

 

Ως έσοδα ορίζονται τα περιουσιακά στοιχεία τα οποία εισρέουν στην επιχείρηση, λόγω 

διαθέσεως των εμπορευμάτων της ή παροχής των υπηρεσιών της (Νεγκάκης & Ταχυνάκης, 

2013). 
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Ο εσωτερικός έλεγχος των εσόδων έχει σκοπό να: α) διασφαλίσει ότι όλες οι 

συναλλαγές που έχουν καταχωρηθεί στα βιβλία της επιχείρησης είναι πραγματικές και τα 

έσοδα από αυτές αφορούν αποκλειστικά την τρέχουσα χρήση, β) εξετάσει τη γνησιότητα των 

λογιστικών στοιχείων που εκδίδονται και λαμβάνονται, γ) επαληθεύσει ότι οι λογαριασμοί 

παρακολουθούνται και παρουσιάζονται ορθά στα βιβλία της εταιρίας, και δ) εξακριβώσει αν 

εφαρμόζονται οι αποφάσεις της διοίκησης 

 

Γενικές Ελεγκτικές Διαδικασίες 

 

 Δειγματοληπτικός έλεγχος και εξακρίβωση ορθότητας των παραστατικών δελτίων. 

 Καταμερισμός αρμοδιοτήτων και καθηκόντων στους υπαλλήλους, καθώς και 

δημιουργία επιπέδων πρόσβασης σε στοιχεία που αφορούν τους λογαριασμούς των 

εξόδων. 

 Σύγκριση περσινών και φετινών αποτελεσμάτων ανά λογαριασμό. 

 Έλεγχος ότι καταμετρήθηκαν όλα τα έσοδα που αφορούν την τρέχουσα χρήση. 

 Έλεγχος ΦΠΑ εκροών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ 

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 

 

Στην παρούσα εργασία ασχοληθήκαμε, κυρίως, σε θεωρητικό επίπεδο με τη λογιστική 

διαχείριση των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και πώς 

αυτά την αναδεικνύουν σε ξεχωριστό κλάδο της εφαρμοσμένης λογιστικής, τις αρχές που 

πρέπει να διέπουν την ξενοδοχειακή λογιστική και πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την 

απόδοση μιας ξενοδοχειακής μονάδας ώστε να ανταπεξέλθει στον ολοένα και αυξανόμενο 

ανταγωνισμό, καθώς και την οικονομική της θέση. 

 Ο λόγος που επιλέχθηκε το συγκεκριμένο θέμα είναι ότι, στη χώρα μας, η τουριστική 

βιομηχανία παίζει ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην οικονομία και το ΑΕΠ και βλέποντας τον 

ξενοδοχειακό κλάδο να μεγεθύνεται με ραγδαίους ρυθμούς, αποφάσισα να μελετήσω τις 

διαδικασίες που εκτελεί μια ξενοδοχειακή επιχείρηση από τη σκοπιά της λογιστικής 

επιστήμης. 

 Επίσης, ασχοληθήκαμε και με ένα σημαντικό εργαλείο στα χέρια των διοικούντων 

των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, όπως και κάθε άλλου κλάδου επιχείρησης, τον εσωτερικό 

έλεγχο. Είδαμε την εννοιολογική του σημασία, το σκοπό της χρήσης του, ποιες αρχές πρέπει 

να διέπουν όσους απασχολούνται γύρω από το σύστημα εσωτερικού ελέγχου ώστε αυτό να 

είναι αποδοτικό και πάνω απ’ όλα αξιόπιστο, ποια οφέλη μπορεί να αποκομίσει το ξενοδοχείο 

και τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν ένα σύστημα εσωτερικού ελέγχου αποτελεσματικό. 

 Ο λόγος που οδήγησε στη μελέτη του εσωτερικού ελέγχου στις ξενοδοχειακές 

επιχειρήσεις είναι τα διάφορα οικονομικά και σκάνδαλα που βλέπουν το φως της 

δημοσιότητας στις μέρες μας, με τα πιο ηχηρά από αυτά να προέρχονται από τα ανώτατα 

διοικητικά στρώματα, και το πώς μπορεί μια ξενοδοχειακή επιχείρηση, και οι άμεσα 

ενδιαφερόμενοι, να προστατέψει την περιουσία της έχοντας ταυτόχρονα και μια εύρυθμη 

λειτουργία. 

 Μελετήθηκαν διάφορες έρευνες που έχουν γίνει πάνω στις ξενοδοχειακές μονάδες για 

να διαπιστωθεί ποιο είναι κυρίως το αντικείμενο έρευνας ώστε να προβούμε σε αξιολόγηση 

της λειτουργίας μιας επιχείρησης. Οι έρευνες αυτές κυμάνθηκαν στα πλαίσια της λογιστικής 

διαχείρισης, ποιες μεθόδους και τεχνικές χρησιμοποιούν οι μάνατζερ ώστε να ανταπεξέλθουν 

στον ανταγωνισμό, καθώς και στα λογιστικά πληροφοριακά συστήματα και πώς αυτά 
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μπορούν να βελτιώσουν την απόδοση των επιχειρήσεων. Επίσης, έγινε μελέτη ερευνών με 

θέμα τον εσωτερικό έλεγχο για να δοθεί περισσότερη έμφαση στη σημασία του και να γίνει 

περισσότερο κατανοητός. 

 Τέλος, κάνοντας χρήση του θεσμικού πλαισίου που χαρακτηρίζει την ξενοδοχειακή 

λογιστική και τον εσωτερικό έλεγχο, έγινε προσπάθεια, μέσα από την αξιολόγηση του 

συστήματος εσωτερικού ελέγχου της ξενοδοχειακής επιχείρησης “ΑΒΓ Α.Ε.” και την 

ανάδειξη των αδυναμιών του, να γίνει μια προσέγγιση ενός ιδανικού συστήματος εσωτερικού 

ελέγχου που κατά τη γνώμη μου πρέπει να εφαρμόζει η διοίκηση και το προσωπικό μιας 

ξενοδοχειακής επιχείρησης. 

Μετά το τέλος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι ορθό να επισημάνουμε 

τους περιορισμούς που λήφθηκαν υπόψη κατά τη συγγραφή της παρούσας διπλωματικής 

εργασίας. Αρχικά, δε βασίζεται σε εμπειρική έρευνα, που χρησιμοποιεί ποσοτικά δεδομένα, 

και δεν περιλαμβάνει οικονομικούς, χρηματοοικονομικούς ή λογιστικούς δείκτες για να 

εκφράσουμε ασφαλέστερα συμπεράσματα για το αντικείμενο της ξενοδοχειακής λογιστικής. 

Πιο συγκεκριμένα, κατά τη μελέτη περίπτωσης ξενοδοχειακής επιχείρησης, ενώ είδαμε ότι 

υπάρχουν πολλές μέθοδοι με τις οποίες μπορεί κάποιος να προβεί σε αξιολόγηση 

επιχειρήσεων, εμείς χρησιμοποιήσαμε μόνο το εργαλείο του εσωτερικού ελέγχου. Επομένως, 

δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι τα αποτελέσματα εκφράζουν απόλυτα τη λειτουργία, απόδοση 

και τη χρηματοοικονομική θέση της επιχείρησης. Το προτεινόμενο σύστημα εσωτερικού 

ελέγχου προκύπτει από την ανάδειξη των αδυναμιών μιας και μόνο ξενοδοχειακής 

επιχείρησης και όχι από ένα ικανοποιητικό μέγεθος δείγματος. 

Οι προτάσεις για μελλοντική έρευνα αναφέρονται κυρίως στη διεξαγωγή εμπειρικών 

ερευνών, βασίζονται στις ελλείψεις που διαπιστώθηκαν κατά τη μελέτη των ερευνών της 

αρθρογραφικής επισκόπησης, καθώς και κατά τη μελέτη περίπτωσης της ξενοδοχειακής 

επιχείρησης “ΑΒΓ Α.Ε.”. 

 Αρχικά, παρατηρήθηκε ότι οι έρευνες στο σύνολό τους αναφέρονται κυρίως στη 

μεγαλύτερη ξενοδοχειακή αγορά παγκοσμίως, αυτή των ΗΠΑ. Για να εδραιωθούν 

παγκοσμίως οι απόψεις και τα συμπεράσματα κρίνεται απαραίτητη η εκτενή μελέτη του 

κλάδου και σε άλλες γεωγραφικές τοποθεσίες ανά τον κόσμο. 

 Από την άλλη, η σημασία του εσωτερικού ελέγχου στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις 

δεν τυγχάνει της προσοχής που πρέπει από τους άμεσα ενδιαφερόμενους, ενώ στην Ελλάδα 

έχει γίνει προσπάθεια ανάδειξής του. Αυτό, φυσικά, μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι ο 

ξενοδοχειακός κλάδος και κατ’ επέκταση ο τουριστικός κλάδος, δε διαδραματίζει 

πρωτεύοντα ρόλο στις εθνικές οικονομίες των άλλων χωρών. 
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 Αναφορικά με το ενιαίο σύστημα λογαριασμών, μια ενδιαφέρουσα κατεύθυνση 

έρευνας θα ήταν να προσδιοριστεί εάν υπάρχουν σημαντικές συγκρούσεις ή αξιοσημείωτες 

διαφορές μεταξύ του USALI και του δημόσιου λογιστικού συστήματος. 

 Σχετικά με τα λογιστικά πληροφοριακά συστήματα προτείνεται να ερευνηθεί 

μελλοντικά η ύπαρξη περισσότερων μεταβλητών που μπορεί να έχουν συσχετισμό με τη 

χρήση τους. Ακόμη και μια πιο εκτενή έρευνα στις μεταβλητές που χρησιμοποιήθηκαν 

(ένταση ανταγωνισμού, μέγεθος επιχείρησης, μόρφωση πάνω στην οργάνωση) ενθαρρύνεται 

μιας και το δείγμα δεν αντιπροσωπεύει το σύνολο του πληθυσμού. 
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