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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η μελέτη του κλάδου της ξενοδοχειακής 

λογιστικής και η εξέταση του τρόπου οργάνωσης και διαχείρισης των λογιστικών 

εργασιών μίας μικρής ξενοδοχειακής επιχείρησης. Επιμέρους στόχοι της εργασίας 

ήταν η μελέτη της έννοιας της ξενοδοχειακής λογιστικής, του σκοπού της και άλλων 

εννοιών λογιστικής που συνδέονται με αυτήν και η μελέτη οργάνωσης και 

λειτουργίας των λογιστικών τμημάτων των μικρών και μεγάλων ξενοδοχειακών 

επιχειρήσεων καθώς και η σχέση μεταξύ του λογιστικού τμήματος και των λοιπών 

τμημάτων μίας ξενοδοχειακής επιχείρησης. Για τους σκοπούς της εργασίας, 

πραγματοποιήθηκε λεπτομερής ανασκόπηση της ελληνικής και διεθνούς 

βιβλιογραφίας καθώς και η μελέτη περίπτωσης μίας ελληνικής, μικρής ξενοδοχειακής 

επιχείρησης, η οποία κατατάσσεται στις πολυτελείς ξενοδοχειακές μονάδες και 

διοικείται υπό τη μορφή οικογενειακής επιχείρησης. Τα αποτελέσματα της έρευνας 

έδειξαν ότι το αντικείμενο της ξενοδοχειακής λογιστικής έχει προσελκύσει σε μεγάλο 

βαθμό το ενδιαφέρον των ερευνητών, με αποτέλεσμα να έχει εκπονηθεί πλήθος 

ερευνών σε παγκόσμιο επίπεδο, οι οποίες εξετάζουν διάφορες πτυχές, και 

περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τη ξενοδοχειακή διοικητική λογιστική, τη διαχείριση 

κόστους και την εφαρμογή συστημάτων κοστολόγησης σε ξενοδοχειακές 

επιχειρήσεις, την εφαρμογή των λογιστικών πληροφοριακών συστημάτων σε 

ξενοδοχειακές επιχειρήσεις καθώς και την ανάπτυξη και εφαρμογή πρακτικών 

πράσινης λογιστικής. Παράλληλα, η ανάλυση των δεδομένων που συλλέχθηκαν κατά 

τη μελέτη της περίπτωσης της μικρής πολυτελούς ξενοδοχειακής επιχείρησης της 

Ηπείρου επιβεβαιώνει μερικώς μόνο τα συμπεράσματα παλαιότερων σχετικών 

ερευνών της διεθνούς βιβλιογραφίας.  

Λέξεις – Κλειδιά: τουρισμός, ξενοδοχειακή επιχείρηση, ξενοδοχειακή λογιστική   
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ABSTRACT 
 

The primary aim of this dissertation was the study of the hospitality accounting area 

as well as the research of the way accounting activities are organized and managed 

within a small hospitality firm. Its goals included the study of the hospitality 

accounting context, the study of the aim of hospitality accounting along with the study 

of other accounting concepts that relate to hospitality accounting as well as the 

identification of the operation of accounting departments in hotels and their 

correlation to other departments of the firm. For the purposes of the dissertation, the 

author conducted a detailed review of the relevant literature and the study of the case 

of a Greek, family-owned small hotel firm that identifies itself as a luxury hotel. 

Research results suggest that hospitality accounting has highly attracted the interest of 

researchers, resulting in a large number of relevant studies, focusing on several 

aspects of hospitality accounting, such as hospitality management accounting, cost 

management and the implementation of costing systems in hotels, the use of 

accounting information systems and the development and application of green 

accounting practices. Moreover, the analysis of the data collected during the case 

study only partially confirmed the findings of previous studies of the international 

literature. 

Key-words: tourism, hospitality accounting, hotel firm   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1 Εισαγωγή 
 

Σύμφωνα με τους Horngren et al. (2013), η διοικητική λογιστική επιτρέπει στα 

διοικητικά στελέχη των επιχειρήσεων να εκτιμούν, να αναλύουν και να καταγράφουν 

χρηματοοικονομικές και μη πληροφορίες κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων, 

προκειμένου να επιτευχθούν οι οργανωσιακοί στόχοι. Όμοια, οι Atkinson et al. 

(2012) είχαν συμπεριλάβει, νωρίτερα, στον ορισμό της διοικητικής λογιστικής τη 

διαδικασία παροχής χρηματοοικονομικής και μη πληροφόρησης στα στελέχη και τους 

εργαζομένους ενός οργανισμού, με σκοπό τη λήψη αποφάσεων, την κατανομή 

πόρων, την παρακολούθηση, αξιολόγηση και επιβράβευση της απόδοσης. Γίνεται 

αντιληπτό ότι η πληροφόρηση που παρέχεται στα πλαίσια της διοικητικής λογιστικής 

χρησιμοποιείται από τα στελέχη των επιχειρήσεων για την ανάπτυξη, επικοινωνία και 

εφαρμογή της επιχειρησιακής στρατηγικής καθώς και για το σχεδιασμό προϊόντων, 

την παραγωγή και τις αποφάσεις μάρκετινγκ και την αξιολόγηση της συνολικής 

λειτουργικής απόδοσης ενός οργανισμού (Garisson et al., 2011), χωρίς η εν λόγω 

πληροφόρηση και αναφορά της να απαιτείται να συμβαδίζουν με συγκεκριμένες 

αρχές ή κανόνες (Carter, 2007). 

Η αύξηση των επιπέδων διεθνούς ανταγωνισμού κατά τις τελευταίες δεκαετίες 

εντατικοποίησε τις προκλήσεις για τα διοικητικά στελέχη των επιχειρήσεων, 

καθιστώντας αναγκαία την προσαρμογή της διοικητικής λογιστικής στις νέες 

συνθήκες. Ως αποτέλεσμα, προέκυψε ένα μεγάλο εύρος νέων τεχνικών διοικητικής 

λογιστικής (Chenhall and Smith, 1998).  

Οι παραδοσιακές τεχνικές διοικητικής λογιστικής, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται, 

μεταξύ άλλων, η κοστολόγηση πλήρους απορρόφησης, η πρότυπη κοστολόγηση, ο 

πρότυπος προϋπολογισμός και η ανάλυση κόστους – όγκου παραγωγής – κέρδους, 

δίνουν έμφαση σε ζητήματα που αναπτύσσονται στο εσωτερικό του οργανισμού. Από 

την άλλη πλευρά, περισσότερο σύγχρονα εργαλεία διοικητικής λογιστικής, στα οποία 

συμπεριλαμβάνονται μεταξύ άλλων, η κοστολόγηση κατά δραστηριότητα, η 

κοστολόγηση στόχου και η ανάλυση αλυσίδας αξίας, έχουν επηρεάσει τη συνολική 
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διαδικασία διοικητικής κοστολόγησης (προγραμματισμός, παρακολούθηση, λήψη 

αποφάσεων και αξιολόγηση της απόδοσης) και έχουν μετατοπίσει το ενδιαφέρον από 

τον απλό ρόλο του καθορισμού του κόστους και του χρηματοοικονομικού ελέγχου 

στη δημιουργία αξίας, μέσω της βελτιωμένης ανάπτυξης των πόρων (Haldma and 

Laats, 2002). 

Τα επίπεδα του διεθνούς ανταγωνισμού είναι ιδιαίτερα αυξημένα και εντός του 

ξενοδοχειακού επιχειρηματικού περιβάλλοντος, δεδομένου ότι κάθε ξενοδοχειακή 

μονάδα βρίσκεται αντιμέτωπη με άμεσες αλλά και έμμεσες μορφές ανταγωνισμού 

προερχόμενου από άλλες ξενοδοχειακές μονάδες. Ως αποτέλεσμα, τα στελέχη των 

ξενοδοχειακών επιχειρήσεων καλούνται να ανταποκριθούν με τον καλύτερο δυνατό 

τρόπο στις προσδοκίες των πελατών τους, προκειμένου να διασφαλίσουν την 

επιβίωση και την επιτυχία του οργανισμού τους (Mia and Patiar, 2001). Το παραπάνω 

επιτυγχάνεται μέσω της εφαρμογής των κατάλληλων συστημάτων διοικητικής 

λογιστικής. Όπως εξηγούν οι Mia and Chenhall (1994), η παροχή της κατάλληλης 

πληροφόρησης μέσω των συστημάτων διοικητικής λογιστικής βοηθά τα στελέχη του 

οργανισμού να βελτιώσουν την ποιότητα των αποφάσεων που λαμβάνουν, 

βελτιώνοντας παράλληλα την οργανωσιακή απόδοση.  

Παρά τη συμβολή της στην επιτυχή πορεία των επιχειρήσεων, η διοικητική λογιστική 

των τουριστικών επιχειρήσεων και κυρίως των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων είναι μία 

περιοχή που δεν έχει μελετηθεί εις βάθος από την επιστημονική κοινότητα (Pellinen, 

2003). Όπως εξηγούν οι Olson et al. (1998), παραδοσιακά, η επιστημονική έρευνα 

στα πλαίσια της διοικητικής λογιστικής επικεντρωνόταν είτε σε λογιστικά συστήματα 

μεγάλων βιομηχανικών εταιριών είτε σε αντίστοιχα συστήματα δημοσίων, μη 

κυβερνητικών οργανισμών, στην περίπτωση οργανισμών παροχής υπηρεσιών. Αν και 

η σημασία των προαναφερόμενων ερευνών για τη λογιστική δεν μπορεί να 

αμφισβητηθεί, ο αριθμός αυτών που εξέτασαν τη διοικητική λογιστική ή τη λογιστική 

κόστους σε κερδοσκοπικούς οργανισμούς, πέραν των ελεγκτικών εταιριών είναι 

περιορισμένος (Sharma, 2002). Σε κάθε περίπτωση, η ξενοδοχειακή λογιστική και οι 

ξενοδοχειακές πρακτικές διαχείρισης κόστους έχουν εξελιχθεί κατά τα τελευταία έτη, 

παρουσιάζοντας ενδείξεις καινοτομίας, με αποτέλεσμα να καθιστούν την έρευνα τους 

ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα (Potter and Schmidgall, 1999). 
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Παράλληλα, ο ξενοδοχειακός κλάδος ως μέρος του ευρύτερου τουριστικού κλάδου 

συνιστά ένα ιδιαίτερα σημαντικό κομμάτι της ελληνικής οικονομίας. Χαρακτηριστικά 

αναφέρεται ότι, σύμφωνα με έρευνα της PWC (2016), η συμβολή του τυρισμού στο 

Ελληνικό ΑΕΠ ξεπερνά το 7% ενώ ο συνολικός αριθμός των ξενοδοχείων, τα οποία 

παρουσίασαν γρήγορη και συστηματική ανάπτυξη κατά τα τελευταία τρία έτη, 

ξεπερνά τις 9.500. Βάσει των αποτελεσμάτων της ίδιας έρευνας, ο κύκλος εργασιών 

της ελληνικής ξενοδοχειακής αγοράς παρουσίασε αύξηση της τάξης του 12,2% κατά 

το 2013, αγγίζοντας τα € 2,8 δις. ενώ το πάγιο ενεργητικό τους αυξήθηκε συνολικά 

κατά 5,8% την περίοδο 2008-2013 (PWC, 2016). Τέλος, παρά την οικονομική κρίση 

που έπληξε και εξακολουθεί να πλήττει την ελληνική οικονομία, η πλειοψηφία των 

ξενοδοχείων (67%) κατάφερε είτε να διατηρήσει είτε να βελτιώσει περαιτέρω την 

ανταγωνιστική της θέση (PWC, 2016). 

Τα παραπάνω, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η μελέτη της λογιστικής των 

ελληνικών ξενοδοχειακών επιχειρήσεων είναι ιδιαίτερα περιορισμένη σε σχέση με 

την αντίστοιχη διεθνώς, επιβεβαιώνουν την καταλληλότητα της επιλογής του 

κεντρικού θέματος της παρούσας εργασίας, το οποίο αφορά στη μελέτη της 

ξενοδοχειακής λογιστικής, στα πλαίσια της ελληνικής πραγματικότητας.     

1.2Σκοπός της έρευνας 

 

Με δεδομένη τη συμβολή του τουριστικού κλάδου στην Ελληνική αλλά και τη διεθνή 

οικονομία, η παρούσα εργασία αποσκοπεί στη μελέτη της ξενοδοχειακής λογιστικής 

και του τρόπου με τον οποίον αυτή εφαρμόζεται σε μικρού μεγέθους, οικογενειακές 

ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Επιμέρους στόχοι της εργασίας είναι η μελέτη της 

έννοιας και του σκοπού της ξενοδοχειακής λογιστικής καθώς η μελέτη άλλων 

εννοιών λογιστικής που συνδέονται με τη ξενοδοχειακή λογιστική, όπως 

παρουσιάζονται στα πλαίσια της διεθνούς βιβλιογραφίας. Επιπλέον, επιδιώκεται η 

ανάλυση του τρόπου με τον οποίον οργανώνονται και εκτελούνται οι λογιστικές 

εργασίες σε μεγάλες και μικρές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις αλλά και ο τρόπος 

πρακτικής εφαρμογής των θεωρητικών εννοιών της ξενοδοχειακής λογιστικής σε μία 

μικρή και πολυτελή ξενοδοχειακή επιχείρηση. 
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1.3Σημασία της έρευνας 

 

Η σημασία της έρευνας που θα διεξαχθεί στα πλαίσια της παρούσας εργασίας είναι 

διπλή. Αρχικά, αναμένεται ότι τα αποτελέσματα που θα προκύψουν κατά την 

ολοκλήρωση της έρευνας θα συμβάλλουν στον περαιτέρω εμπλουτισμό της σχετικής 

ελληνικής αλλά και διεθνούς βιβλιογραφίας, η οποία, όπως αναφέρθηκε 

προηγουμένως, είναι περιορισμένη σε σύγκριση με την έρευνα που έχει διεξαχθεί 

αναφορικά με την εφαρμογή της λογιστικής σε άλλους κλάδους της οικονομίας. 

Επιπλέον, πιστεύεται ότι η επιτυχής ολοκλήρωση της εργασίας θα έχει ενδιαφέρουσες 

και χρήσιμες επιπτώσεις για τα στελέχη των ελληνικών ξενοδοχειακών επιχειρήσεων. 

Πιο συγκεκριμένα, δεδομένου ότι θα μελετηθεί η περίπτωση μίας μικρής πολυτελούς 

ξενοδοχειακής μονάδας, αναμένεται ότι τα συμπεράσματα της έρευνας θα διευρύνουν 

τις γνώσεις των ξενοδοχειακών στελεχών του συγκεκριμένου τμήματος της αγοράς. 

1.4Δομή έρευνας 

 

Το πρώτο κεφάλαιο της εργασίας εισήγαγε τον αναγνώστη στο βασικό ερευνητικό 

ερώτημα αυτής, παρουσιάζοντας, ταυτόχρονα, τις βασικές έννοιες της διοικητικής και 

ξενοδοχειακής λογιστικής, τη σημασία της έρευνας και τη δομή της εργασίας. Στο 

δεύτερο κεφάλαιο που ακολουθεί θα πραγματοποιηθεί μία εκτενής ανασκόπηση της 

ελληνικής και διεθνούς βιβλιογραφίας αναφορικά με τον ορισμό και της έννοιες της 

ξενοδοχειακής λογιστικής καθώς και με ζητήματα ξενοδοχειακής λογιστικής και 

συστημάτων λογιστικής παρακολούθησης ξενοδοχείων. Στη συνέχεια, το τρίτο 

κεφάλαιο αναφέρεται λεπτομερώς στον τρόπο οργάνωσης των λογιστικών τμημάτων 

των μεγάλων και μικρών ξενοδοχειακών επιχειρήσεων ενώ το τέταρτο κεφάλαιο 

παρουσιάζει τη μελέτη της περίπτωσης μίας μικρής πολυτελούς ξενοδοχειακής 

μονάδας και του τρόπου οργάνωσης και εκτέλεσης των βασικών λογιστισκών 

εργασιών της. Τέλος, το πέμπτο κεφάλαιο είναι αφιερωμένο στην παρουσίαση των 

βασικών συμπερασμάτων αλλά και των περιορισμών της έρευνας και προτάσεων για 

περαιτέρω έρευνα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 

2.1 Εισαγωγή 

 

Στην παρούσα ενότητα πραγματοποιείται μία εις βάθος ανασκόπηση της εγχώριας και 

διεθνούς βιβλιογραφίας αναφορικά με τη ξενοδοχειακή λογιστική. Η ξενοδοχειακή 

λογιστική συνιστά μία θεματική περιοχή που έχει προσελκύσει εντόνως το 

ενδιαφέρον των ερευνητών κατά τη διάρκεια των περασμένων ετών, με αποτέλεσμα 

τη διεξαγωγή ενός μεγάλου αριθμού μελετών. Στη συνέχεια, αναλύονται έρευνες οι 

οποίες πραγματοποιήθηκαν επί διαφορετικών θεματικών πεδίων, 

συμπεριλαμβανομένων της διοικητικής λογιστικής, των δομών κόστους και των 

κοστολογικών συστημάτων, των λογιστικών πληροφοριακών συστημάτων και της 

περιβαλλοντικής λογιστικής, πάντοτε σε συνάρτηση με την εφαρμογή τους στα 

πλαίσια ξενοδοχειακών επιχειρήσεων. 

2.2 Μελέτες σχετικά με την Ξενοδοχειακή Λογιστική 

 

Κατά τη διάρκεια των περασμένων ετών, η ξενοδοχειακή λογιστική αποτέλεσε 

αντικείμενο μελέτης διαφόρων ερευνητών. Παρ’ όλα αυτά, αρκετοί συγγραφείς 

επισημαίνουν ότι η διεθνής βιβλιογραφία δεν καλύπτει εξίσου όλες τις κατηγορίες της 

εν λόγω θεματικής περιοχής.  

Πιο αναλυτικά, οι Hesford and Potter (2010), επιδιώκοντας να μελετήσουν το βαθμό 

λογιστικής έρευνας που έχει πραγματοποιηθεί κατά τα τελευταία έτη και να 

διαμορφώσουν προτάσεις για περαιτέρω έρευνα, πραγματοποίησαν ανασκόπηση των 

σχετικών ερευνητικών άρθρων που δημοσιεύτηκαν στο περιοδικό Cornell Quarterly. 

Η επιλογή των άρθρων στηρίχθηκε στον τίτλο αυτών ενώ έμφαση δόθηκε σε άρθρα 

τα οποία συνέβαλλαν θετικά στην εξέλιξη της λογιστικής έρευνας, σε σύγκριση με 

άρθρα καθαρά περιγραφικού χαρακτήρα. Τα αποτελέσματα της έρευνας τους έδειξαν 

ότι στα πλαίσια της διεθνούς βιβλιογραφίας, έχουν μελετηθεί η χρήση του ενιαίου 

συστήματος λογιστικών λογαριασμών, η διαχείριση κόστους και τα συστήματα 

διαχείρισης και ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων των επιπτώσεων της χρήσης μη 
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χρηματοοικονομικών μέτρων και της μεθόδου ισόρροπης στοχοθεσίας. Αν και η 

χρήση του ενιαίου συστήματα λογαριασμών προσφέρει συνοχή, ενδέχεται να 

περιορίσει την ικανότητα του διοικητικού στελέχους του ξενοδοχείου να 

αντιστοιχίσει τα έξοδα με τα έσοδα ανά τμήμα. Παράλληλα, η σύνταξη 

προϋπολογισμού θεωρείται ένα ζήτημα ιδιαίτερης δυσκολίας για τη ξενοδοχειακή 

βιομηχανία, καθώς στην περίπτωση της πλειοψηφίας των ξενοδοχειακών μονάδων, 

ανεξάρτητα μέρη κατέχουν μέρος της κυριότητας και της διαχείρισης. Τέλος, 

προέκυψε ότι μόνο ένας μικρός αριθμός διοικητικών στελεχών προσαρμόζει τον 

προϋπολογισμό με τρόπο ώστε να αντικατοπτρίζει τα λειτουργικά αποτελέσματα. Πιο 

πρόσφατα, οι Paiva et al. (2016), οι οποίοι πραγματοποίησαν ανασκόπηση της 

διεθνούς βιβλιογραφίας ως προς τη λογιστική της ξενοδοχειακής βιομηχανίας, 

κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ο αριθμός των ερευνών που μελέτησαν την 

περιβαλλοντική λογιστική και τη χρηματοοικονομική λογιστική είναι ιδιαίτερα 

περιορισμένος. Αντίθετα, υποστήριξαν ότι οι σχετικές εμπειρικές μελέτες 

επικεντρώθηκαν, κατά κύριο λόγο, στην κοστολόγηση και τη διοικητική λογιστική, 

συμπεριλαμβανομένων του προϋπολογισμού και των ελέγχων, ερχόμενοι σε διαφωνία 

με το συμπέρασμα, στο οποίο είχαν καταλήξει νωρίτερα οι Pavlatos and Paggios 

(2009), βάσει του οποίου υφίσταται μόνο ένας μικρός αριθμός εμπειρικών ερευνών 

επί της διοικητικής λογιστικής στο ξενοδοχειακό τομέα. Με αφετηρία τη 

συγκεκριμένη διαπίστωση, οι Pavlatos and Paggios (2009) μελέτησαν το βαθμό στον 

οποίον η Ελληνική ξενοδοχειακή βιομηχανία υιοθετεί παραδοσιακές και σύγχρονες 

μεθόδους διοικητικής λογιστικής καθώς και τα οφέλη που αποκομίζει από αυτές. 

Χρησιμοποιώντας ένα δείγμα 85 ηγετικών ξενοδοχείων της Ελληνικής αγοράς, οι 

συγγραφείς πραγματοποίησαν έρευνα και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ο βαθμός 

υιοθέτησης πρόσφατα ανεπτυγμένων πρακτικών, όπως οι τεχνικές κοστολόγησης 

βάσει δραστηριοτήτων και η συγκριτική αξιολόγηση, είναι ιδιαίτερα ικανοποιητικός. 

Παρ’όλα αυτά, οι παραδοσιακές πρακτικές διοικητικής λογιστικής εξακολουθούν να 

χρησιμοποιούνται ευρέως από τις Ελληνικές ξενοδοχειακές μονάδες. 

Η διοικητική λογιστική των ξενοδοχειακών μονάδων αποτέλεσε αντικείμενο έρευνας 

και στην περίπτωση των Santos et al. (2013), οι οποίοι μελέτησαν την Πορτογαλική 

ξενοδοχειακή αγορά προκειμένου να εντοπίσουν τις πρακτικές διοικητικής 

λογιστικής που εφαρμόζονται, το βαθμό ικανοποίησης από τις τεχνικές αυτές και την 

επάρκεια τους για τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Επιπλέον, χρησιμοποιώντας τη 
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συγκυριακή θεωρία, προσπάθησαν να εξετάσουν την ύπαρξη παραγόντων που 

επηρεάζουν τη διοικητική λογιστική των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων της 

Πορτογαλίας. Τα αποτελέσματα της ανάλυσής τους έδειξαν ότι η διοικητική 

λογιστική στη ξενοδοχειακή βιομηχανία είναι απαραίτητη για τη λήψη αποφάσεων 

και τη σύνταξη προϋπολογισμών. Επιπλέον, πρέκυψε ότι η διοικητική λογιστική 

παρέχει στα στελέχη των Πορτογαλικών ξενοδοχειακών επιχειρήσεων επαρκή 

πληροφόρηση και επηρεάζεται από παράγοντες που υποστηρίζονται από τη 

συγκυριακή θεωρία. 

Νωρίτερα, οι Mia and Patiar (2001) είχαν μελετήσει τη χρήση των συστημάτων 

διοικητικής λογιστικής από γενικούς διευθυντές και προϊσταμένους τμημάτων σε 

ξενοδοχεία πολυτελείας. Σκοπός τους ήταν να εξετάσουν τον τρόπο χρήσης αυτών 

των συστημάτων και να μελετήσουν αφενός το βαθμό ικανοποίησης των 

διευθυντικών στελεχών κατά την αξιολόγηση των συστημάτων, αφετέρου την 

έμφαση των διοικητικών στελεχών σε δείκτες χρηματοοικονομικής και μη απόδοσης, 

κατά την αξιολόγηση της απόδοσης των διαφόρων τμημάτων των ξενοδοχειακών 

μονάδων. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας τους, τόσο οι γενικοί διευθυντές 

όσο και οι προϊστάμενοι τμημάτων πολυτελών ξενοδοχειακών μονάδων 

χρησιμοποιούν τα συστήματα διοικητικής λογιστικής κατά τη λήψη βραχυπρόθεσμων 

και μακροπρόθεσμων αποφάσεων. Όμως, εντοπίζονται διαφορές ως προς τον τρόπο 

χρήσης των συστημάτων και ως προς την ικανοποίηση που αντλεί κάθε κατηγορία 

στελεχών από αυτά. 

Οι Urquidi and Ripoll (2013) επικεντρώθηκαν στην ανάλυση των τεχνικών 

διοικητικής λογιστικής που χρησιμοποιούνται από τα ξενοδοχεία τεσσάρων και πέντε 

αστέρων, λαμβάνοντας υπόψη τους το ρόλο που διαδραματίζουν συναφείς 

παράγοντες στην επιλογή τους. Εφαρμόζοντας μία ποιοτική μεθοδολογική 

προσέγγιση, οι συγγραφείς μελέτησαν την περίπτωση πέντε ξενοδοχειακών μονάδων, 

συλλέγοντας δεδομένα μέσω συνεντεύξεων, άμεσης παρατήρησης και ανάλυσης 

εγγράφων και κειμένων. Τα αποτελέσματα της ανάλυσής τους έδειξαν ότι η αύξηση 

των επιπέδων ανταγωνισμού συνδέεται άμεσα και σημαντικά με τη χρήση των 

διοικητικών τεχνικών. Επιπλέον, προέκυψε ότι η εφαρμογή στρατηγικής 

διαφοροποίησης συνδέεται σε σημαντικό βαθμό με τη χρήση των τεχνικών 

διαχείρισης ποιότητας, ισόρροπης στοχοθεσίας, διαχείρισης γνώσης και 

τμηματοποίησης της πελατειακής βάσης ενώ επιβεβαιώθηκε μερικώς η υπόθεση ότι η 
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εφαρμογή στρατηγικής ηγεσίας στο κόστος συνδέεται σε σημαντικό βαθμό με τη 

χρήση των τεχνικών παραδοσιακού υπολογισμού του κόστους και προϋπολογιστικού 

ελέγχου. Τέλος, απορρίφθηκε η άποψη ότι το μέγεθος του οργανισμού επηρεάζει σε 

σημαντικό βαθμό τη χρήση νέων τεχνικών διοίκησης. 

Πέραν της διοικητικής λογιστικής στις ξενοδοχειακές μονάδες, μία μεγάλη μερίδα 

συγγραφέων μελέτησε την εφαρμογή των δομών κόστους και των κοστολογικών 

συστημάτων στα πλαίσια της ξενοδοχειακής βιομηχανίας. Πιο αναλυτικά, οι Sevim 

and Korkmaz (2014) πραγματοποίησαν έρευνα, μέσω της διανομής δομημένου 

ερωτηματολογίου μεταξύ ξενοδοχειακών επιχειρήσεων της Τουρκικής αγοράς, 

προκειμένου να εντοπίσουν τα εργαλεία διαχείρισης κόστους που χρησιμοποιούνται 

από τις τελευταίες. Από τα αποτελέσματα της έρευνάς τους προκύπτει ότι το σύνολο 

των ξενοδοχείων του δείγματος χρησιμοποιούν τον προϋπολογισμό ως ένα 

παραδοσιακό εργαλείο κοστολόγησης. Επιπλέον, η πλειοψηφία των ξενοδοχείων 

εφαρμόζουν χρηματοοικονομική ανάλυση και επενδυτική κερδοφορία. Τα παραπάνω 

υποδεικνύουν ότι τα ξενοδοχεία της Τουρκικής αγοράς είναι εξοικειωμένα με κάποια 

διαδεδομένα κοστολογικά συστήματα αλλά όχι με άλλα. Η πρότυπη κοστολόγηση, η 

ανάλυση νεκρού σημείου, η κερδοφορία προϊόντος και υπηρεσίες και η αξιολόγηση 

εναλλακτικών αποφάσεων δε χρησιμοποιούνται ευρέως από τα Τουρκικά ξενοδοχεία.  

Νωρίτερα, ο Brignall (1997) είχε καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η πλειοψηφία των 

ξενοδοχείων εμφανίζει πολύ υψηλή αναλογία σταθερού κόστους, με περίπου το 75% 

του συνολικού κόστους τους να είναι σταθερό και μη ελεγχόμενο. Οι Fay et al. 

(1976) υπογράμμισαν τη δυνατότητα χρήσης παραδοσιακών συστημάτων 

κοστολόγησης στη ξενοδοχειακή βιομηχανία ενώ οι Dunn and Brooks (1990) και οι 

Noone and Griffin (1999) αναφέρθηκαν στην εφαρμογή της ανάλυσης της 

κερδοφορίας του πελάτη (Customer Profitability Analysis), μέσω της χρήσης της 

μεθόδου ABC. Παράλληλα, ο Pellinen (2003) εξέτασε τις τιμολογιακές πολιτικές και 

τη σχέση τους με τη λογιστική κόστους σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνταν στην περιοχή Lapland της Φιλανδίας. Τα αποτελέσματα του 

έδειξαν ότι μόνο οι επιχειρήσεις που κατέχουν ισχυρή ανταγωνιστική θέση στην 

αγορά μπορούν να εφαρμόσουν την τιμολογιακή πολιτική της απορρόφησης. 

Αντίστοιχα με τους παραπάνω, οι Zounta and Bekiaris (2009), μελέτησαν τη 

λογιστική κόστους, στα πλαίσια της Ελληνικής αγοράς ξενοδοχείων. Συγκεκριμένα, 
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οι συγγραφείς, μέσω της διεξαγωγής έρευνας μεταξύ Ελληνικών ξενοδοχείων 

πολυτελείας, προσπάθησαν, αφενός να εξετάσουν το βαθμό στον οποίον οι θεωρίες 

κόστους συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας των αποφάσεων που λαμβάνουν τα 

στελέχη των ξενοδοχειακών μονάδων, αφετέρου να εντοπίσουν τους παράγοντες της 

επιτυχίας των συστημάτων κοστολόγησης. Σύμφωνα με τα συμπεράσματα στα οποία 

κατέληξαν, τα Ελληνικά ξενοδοχεία πολυτελείας που χρησιμοποιούν εργαλεία 

κοστολόγησης, επιμερίζουν το κόστος βάσει κέντρων κέρδους και όχι κέντρων 

κόστους ενώ δεν πραγματοποιούν επιμερισμό του κόστους βάσει της κατηγορίας του 

πελάτη, της διαμονής ή του τύπου του δωματίου του. Παράλληλα, προκύπτει ότι η 

πλειοψηφία των ξενοδοχείων του δείγματος δηλώνει ούτε ικανοποιημένη αλλά ούτε 

και απογοητευμένη από τα πληροφοριακά συστήματα κοστολόγησης που 

χρησιμοποιεί, γεγονός που υποδεικνύει ότι την αρνητική στάση του προσωπικού 

έναντι της χρήσης σύγχρονων μεθόδων κοστολόγησης που απαιτούν τη χρήση 

πληροφοριακών συστημάτων αλλά και την έλλειψη επίγνωσης των οφελών που 

απορρέουν από τη χρήση τέτοιου είδους συστημάτων.  

Η σχέση μεταξύ των λογιστικών πληροφοριακών συστημάτων και της κοστολόγησης 

στα πλαίσια του ξενοδοχειακού κλάδου μελετήθηκε και από τους Diavastis et al. 

(2016). Συγκεκριμένα, οι συγγραφείς επεδίωξαν να εξετάσουν την αλληλεπίδραση 

μεταξύ της ικανοποίησης του χρήστη λογιστικών πληροφοριακών συστημάτων και 

της χρήσης της κοστολόγησης βάσει δραστηριοτήτων στη χρηματοοικονομική 

απόδοση των ξενοδοχείων. Για τους σκοπούς της έρευνας τους επέλεξαν ένα δείγμα 

Ελληνικών ξενοδοχειακών επιχειρήσεων. Η επιλογή βασίστηκε στο γεγονός ότι ο 

συγκεκριμένος κλάδος δραστηριότητας θεωρείται εντάσεων πληροφορίας, 

χαρακτηρίζεται από υψηλά επίπεδα ανταγωνισμού καθώς και από την ανάγκη 

χρήσιμων και έγκυρων πληροφοριών κοστολόγησης. Τα αποτελέσματα της έρευνας, 

η οποία πραγματοποιήθηκε μέσω της εφαρμογής ανάλυσης παλινδρόμησης, δείχνουν 

ότι όταν η κοστολόγηση βάσει δραστηριοτήτων αλληλεπιδρά με την ικανοποίηση του 

χρήστη των λογιστικών πληροφοριακών συστημάτων, τότε η χρηματοοικονομική 

απόδοση των ξενοδοχείων βελτιώνεται. Αντίθετα, η ικανοποίηση του χρήστη των 

λογιστικών πληροφοριακών συστημάτων και η κοστολόγηση βάσει δραστηριοτήτων 

δεν αλληλεπιδρούν σημαντικά με τη χρηματοοικονομική απόδοση της επιχείρησης, 

όταν δρουν ανεξάρτητα. 
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Στο ίδιο πλαίσιο, ο Mndzebele (2013) εξέτασε τη χρήση των λογιστικών 

πληροφοριακών συστημάτων στον εσωτερικό έλεγχο των ξενοδοχειακών μονάδων, 

επιδιώκοντας να καταλήξει σε συμπεράσματα αναφορικά με τη συμβολή των 

πληροφοριακών συστημάτων στη βελτίωση του εσωτερικού ελέγχου. Εφαρμόζοντας 

μία περιγραφική και ποσοτική μεθοδολογική προσέγγιση, ο ερευνητής προχώρησε σε 

συλλογή δεδομένων, μέσω της διανομής ερωτηματολογίου σε στελέχη των τριάντα 

έξι συνολικά ξενοδοχείων που λειτουργούν στην περιοχή Zulwini Valley. Από την 

ανάλυση των δεδομένων, προέκυψε ότι υφίσταται σχέση μεταξύ των λογιστικών 

πληροφοριακών συστημάτων και του εσωτερικού ελέγχου στα ξενοδοχεία του 

δείγματος. Αναλυτικά, τα λογιστικά πληροφοριακά συστήματα παρέχουν στα 

διοικητικά στελέχη των ξενοδοχείων έγκυρες πληροφορίες και ένα ακριβές σύστημα 

εσωτερικού ελέγχου. Τα ξενοδοχεία χρησιμοποιούν τα λογιστικά πληροφοριακά 

συστήματα κατά τον εσωτερικό έλεγχο προκειμένου να επιτύχουν 

αποτελεσματικότητα κόστους και ακρίβεια ενώ στο περιβάλλον των λογιστικών 

πληροφοριακών συστημάτων, η ποιότητα της προσαρμογής του εσωτερικού ελέγχου 

επηρεάζει τις λειτουργίες και τη διαχείριση και κατά συνέπεια των εσωτερικό έλεγχο. 

Δύο χρόνια αργότερα, οι Tarigan et al. (2015), με δεδομένα τα πλεονεκτήματα της 

χρήσης λογιστικών πληροφοριακών συστημάτων στη διαχείρισης ξενοδοχειακών 

μονάδων και μονάδων εστιατορίων, μελέτησαν το βαθμό στον οποίον υφίσταται 

θετική σχέση μεταξύ της έντασης του ανταγωνισμού, του μεγέθους της επιχείρησης 

και του βαθμού εκμάθησης στα πλαίσια του οργανισμού και της χρήσης λογιστικών 

πληροφοριακών συστημάτων. Συλλέγοντας δεδομένα, μέσω της διανομής 

ερωτηματολογίου 21 ερωτήσεων σε 190 διοικητικά στελέχη ξενοδοχείων και 

εστιατορίων, οι ερευνητές προχώρησαν σε στατιστική ανάλυση αυτών. Τα 

συμπεράσματα τους υποδεικνύουν ότι υφίσταται μία θετική και στατιστικά 

σημαντική σχέση μεταξύ της έντασης του ανταγωνισμού και της χρήσης λογιστικών 

πληροφοριακών συστημάτων σε εστιατόρια και ξενοδοχεία. Παράλληλα, υφίσταται 

μία θετική και στατιστικά σημαντική σχέση τόσο μεταξύ του μεγέθους της 

επιχείρησης και της χρήσης λογιστικών πληροφοριακών συστημάτων όσο και μεταξύ 

του βαθμού εκμάθησης στα πλαίσια του οργανισμού και της χρήσης λογιστικών 

πληροφοριακών συστημάτων. Σε κάθε περίπτωση, προκύπτει ότι ο παράγοντας του 

μεγέθους φέρει μεγαλύτερη βαρύτητα, ακολουθούμενος από τον παράγοντα του 

βαθμού εκμάθησης στα πλαίσια του οργανισμού. 
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Μία άλλη θεματική περιοχή που μελετήθηκε από τη διεθνή βιβλιογραφία στα πλαίσια 

της ξενοδοχειακής λογιστικής είναι η περιβαλλοντική λογιστική. Ο Homan (2016), 

στη δική του έρευνα, επεδίωξε να εξετάσει τα εξής: (i) το βαθμό στον οποίον η 

περιβαλλοντική λογιστική μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση της περιβαλλοντικής 

και χρηματοοικονομικής απόδοσης της επιχείρησης, (ii) την περιβαλλοντική απόδοση 

των ξενοδοχείων της Ινδονησίας που έχουν αξιολογηθεί βάσει του δείκτη Proper του 

Υπουργείου Περιβάλλοντος της Ινδονησίας και (iii) τον τρόπο δημοσιοποίησης 

πληροφοριών περιβαλλοντικής ευθύνης των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο της 

Ινδονησίας ξενοδοχειακών επιχειρήσεων. Βάσει της περιγραφικής ανάλυσης που 

πραγματοποίησε, ο συγγραφέας κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η περιβαλλοντική 

λογιστική συμβάλλει στη βελτίωση της περιβαλλοντικής και χρηματοοικονομικής 

απόδοσης. Μάλιστα, προέκυψε ότι η εφαρμογή πράσινης λογιστικής έχει θετική 

επίδραση στη χρηματοοικονομική απόδοση της επιχείρησης, συμβάλλοντας στην 

αύξηση της θετικής αντίληψης που αποκομίζουν οι πελάτες, κατά συνέπεια σε 

αύξηση πωλήσεων και κερδών. 

Οι εφαρμογές πράσινης λογιστικής σε επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών διαμονής 

απασχόλησαν και το Buyukipekci (2014), ο οποίος υποκινούμενος από το γεγονός ότι 

η κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων λαμβάνεται υπόψη από τους τουρίστες κατά 

τη διαδικασία επιλογής τουριστικού προορισμού και καταλύματος, προσπάθησε να 

εξετάσει την τρέχουσα κατάσταση της λογιστικής στον τουριστικό κλάδο παράλληλα 

με τις εφαρμογές του φυσικού περιβάλλοντος. Ο συγγραφέας εφάρμοσε μία ποιοτική 

μεθοδολογική προσέγγιση συλλέγοντας δεδομένα από ξενοδοχειακές επιχειρήσεις 

που δραστηριοποιούνται στην περιοχή Konya της Τουρκίας, ενός από τους πλέον 

δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς της χώρας. Σκοπός του ήταν να αφυπνήσει τα 

διοικητικά στελέχη των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων αναφορικά με τη σημασία της 

προστασίας του περιβάλλοντος και να συμβάλλει στον περαιτέρω εμπλουτισμό της 

υπάρχουσας βιβλιογραφίας. Τα αποτελέσματα της έρευνας του έδειξαν ότι τα 

ξενοδοχεία πέντε αστέρων είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένα ως προς την έννοια του 

βιώσιμου τουρισμού, καταβάλλοντας προσπάθειες περιορισμούς του 

περιβαλλοντικού κόστους.  Όμοια, με τα ξενοδοχεία πέντε αστέρων, τα ξενοδοχεία 

τεσσάρων αστέρων λαμβάνουν υπόψη τους περιβαλλοντικούς παράγοντες κόστους, 

σε αντίθεση με ξενοδοχεία χαμηλότερης κατηγορίας, στα οποία παρατηρείται 

έλλειψη περιβαλλοντικής ευαισθησίας. 
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Η περιβαλλοντική λογιστική αποτέλεσε αντικείμενο μελέτης και των Jankovic and 

Krivacic (2014). Με αφορμή το σύγχρονο ανταγωνιστικό περιβάλλον, το οποίο 

αναγκάζει τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις να προσαρμόζουν τη λειτουργία τους με τις 

αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης και με δεδομένο ότι η περιβαλλοντική λογιστική 

αποτελεί ένα αξιόπιστο εργαλείο αξιολόγησης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος 

μίας επιχείρησης, οι συγγραφείς επεδίωξαν να μελετήσουν την εξέλιξη των 

πρακτικών περιβαλλοντικής, ξενοδοχειακής λογιστικής, βάσει προηγούμενων 

ερευνών. Για τους σκοπούς της έρευνας τους, πραγματοποίησαν αναλυτική 

ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας, αναφορικά με την περιβαλλοντική 

λογιστική των ξενοδοχείων. Τα αποτελέσματα της ανάλυσής τους έδειξαν ότι οι 

πρακτικές περιβαλλοντικής λογιστικής στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις είναι 

περιορισμένες συγκριτικά με άλλες δραστηριότητες ενώ η πλειοψηφία των 

ξενοδοχείων χρησιμοποιεί, με μη αποτελεσματικό τρόπο, εργαλεία περιβαλλοντικής 

λογιστικής, προκειμένου να περιορίσει το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα και να 

βελτιώσει τις σχέσεις της με τα ενδιαφερόμενα μέρη.   

2.3Συμπεράσματα 

Από την ανάλυση που προηγήθηκε, γίνεται αντιληπτό ότι η ξενοδοχειακή λογιστική 

έχει προσελκύσει ένα μεγάλο μέρος της διεθνούς επιστημονικής κοινότητας, με 

αποτελέσμα να έχουν διεξαχθεί πολυάριθμες έρευνες που επικεντρώνονται σε 

συγκεκριμένους τομείς αυτής. Σε κάθε περίπτωση και παρά το γεγονός ότι ο 

ξενοδοχειακός κλάδος συνιστά έναν εκ των σημαντικότερων κλάδων δραστηριότητας 

για την Ελληνική οικονομία, ο αριθμός των μελετών επί της Ελληνικής 

ξενοδοχειακής αγοράς είναι μάλλον περιορισμένος. Με αφετηρία τη συγκεκριμένη 

διαπίστωση, η παρούσα εργασία επιδιώκει να καλύψει το εν λόγω κενό, 

εμπλουτίζοντας περαιτέρω την Ελληνική σχετική βιβλιογραφία. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

3.1 Εισαγωγή 

 

Στην παρούσα ενότητα επιχειρείται μία αναλυτική παρουσίαση της ευρύτερης 

έννοιας της ξενοδοχειακής λογιστικής. Λόγω της φύσης της, η ξενοδοχειακή 

λογιστική συνίσταται σε περισσότερες της μίας και διαφορετικές μεταξύ τους 

διαδικασίες ενώ παρουσιάζει διαφορετικά χαρακτηριστικά κατά την εφαρμογή της 

μεταξύ επιχειρήσεων διαφορετικού μεγέθους. Ως συνέπεια των παραπάνω, στη 

συνέχεια της ενότητας παρατίθενται ο ορισμός και ο σκοπός της ξενοδοχειακής 

λογιστικής καθώς και άλλες έννοιες της λογιστικής που συνδέονται άμεσα με τη 

ξενοδοχειακή λογιστική, περιγράφεται αναλυτικά η διάρθρωση και λειτουργία του 

λογιστικού τμήματος τόσο των μεγάλων όσο και των μικρών ξενοδοχειακών 

επιχειρήσεων, παρουσιάζονται οι εργασίες των εν λόγω τμημάτων ενώ αναλύεται η 

σχέση μεταξύ της λογιστικής και της λειτουργίας των επιμέρους τμημάτων μίας 

ξενοδοχειακής επιχείρησης.  

3.2 Ορισμός Ξενοδοχειακής Λογιστικής 

 

Ο κλάδος του τουρισμού και της φιλοξενίας είναι, χωρίς αμφιβολία, μία από τις 

σημαντικότερες παραμέτρους της διεθνούς οικονομίας, με το ρυθμό ανάπτυξης της 

κατανάλωσης των εν λόγω υπηρεσιών να ξεπερνά, σε μεγάλο βαθμό, την αντίστοιχη 

κατανάλωση άλλων υπηρεσιών και προϊόντων. Ως αποτέλεσμα των παραπάνω, το 

προφίλ των τουριστών μεταβάλλεται, καθώς οι καταναλωτές αποκτούν περισσότερη 

εμπειρία, γίνονται περισσότερο απαιτητικοί και είναι πλέον περισσότερο πιθανό να 

αντιμετωπίσουν τις συναλλαγές τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών με τον ίδιο 

τρόπο που αντιμετωπίζουν τις συναλλαγές οποιουδήποτε άλλου προϊόντος ή 

υπηρεσίας. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με την παγκοσμιοποίηση των 

επικοινωνιών, των μεταφορών και της τεχνολογίας, δημιουργεί ένα νέο περιβάλλον 

για τους επαγγελματίες του τουρισμού, ενώ οι προκλήσεις που προκύπτουν 
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αναφέρονται στην ικανότητα αναγνώρισης του εύρους του πληροφοριακού 

περιβάλλοντος και επιτυχούς διαχείρισης αυτού (Dumitrescu, 2008). 

Η ξενοδοχειακή διοικητική λογιστική ασχολείται με την παροχή εξειδικευμένης 

εσωτερικής πληροφόρησης σε διοικητικά στελέχη, τα οποία είναι υπεύθυνα για τη 

διαχείριση και τον έλεγχο της λειτουργίας της ξενοδοχειακής βιομηχανίας. Η 

εσωτερική πληροφόρηση συνιστά τη βάση του προγραμματισμού εναλλακτικών 

βραχυπρόθεσμων ή μακροπρόθεσμων ενεργειών καθώς και τη βάση της λήψης 

αποφάσεων αναφορικά με την επιλογή της κατάλληλης ενέργειας. Τα διοικητικά 

στελέχη κατευθύνουν τους αναγκαίους υλικούς πόρους και κινητοποιούν τους 

απαιτούμενους ανθρώπινους πόρους ώστε να πραγματοποιήσουν την επιλεγμένη 

ενέργεια. Επιπλέον, ελέγχουν τις δράσεις που πραγματοποιούνται ώστε να 

διασφαλίσουν ότι το βραχυπρόθεσμο ή μακροπρόθεσμο πλάνο ακολουθείται και, 

εφόσον απαιτείται, να το μεταβάλλουν βάσει των στόχων της επιλεγμένης ενέργειας 

(Jagels and Coltman, 2004). 

Οι επιχειρηματικές λειτουργίες των ξενοδοχειακών μονάδων θεωρείται, γενικότερα, 

ότι παρουσιάζουν έναν αριθμό διαφορετικών κύκλων εσόδων πωλήσεων, 

συμπεριλαμβανομένων του ημερήσιου λειτουργικού κύκλου, του εβδομαδιαίου 

κύκλου, του εποχικού κύκλου και του γενικευμένου επιχειρηματικού κύκλου. Πιο 

αναλυτικά (Jagels and Coltman, 2004): 

 Ο ημερήσιος επιχειρηματικός κύκλος εφαρμόζεται κυρίως στις λειτουργίες 

του εστιατορίου, όπου τα καθημερινά έσοδα πωλήσεων εξαρτώνται από τις 

περιόδους γεύματος. 

 Ο εβδομαδιαίος κύκλος αναφέρεται αφενός στους επισκέπτες για 

επιχειρηματικούς σκοπούς, οι οποίοι χρησιμοποιούν τις ξενοδοχειακές 

υπηρεσίες περισσότερο κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, παρά κατά τη 

διάρκεια του σαββατοκύριακου, αφετέρου τους κατοίκους της περιοχής, οι 

οποίοι συνήθως χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες εστιατορίου κατά τη διάρκεια 

του σαββατοκύριακου, παρά στα μέσα της εβδομάδας. 

 Ο εποχιακός κύκλος εξαρτάται κατά κύριο λόγο από τους καταναλωτές που 

πραγματοποιούν τις διακοπές τους, οι οποίοι αποτελούν πηγή εσόδων για τις 

ξενοδοχειακές επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια της περιόδου διακοπών. 
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 Ο γενικευμένος επιχειρηματικός κύκλος υφίσταται κατά τη διάρκεια 

κύκλων πληθωριστικών υφέσεων, οπότε οι ξενοδοχειακές λειτουργίες 

παρουσιάζουν έντονη πτώση των εσόδων πωλήσεων. 

Σε αντίθεση με την πλειοψηφία των επιχειρήσεων, οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και 

οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών φιλοξενίας απαιτούν την εφαρμογή μοναδικών 

λογιστικών διαδικασιών και τεχνικών. Για παράδειγμα, στις παραγωγικές 

επιχειρήσεις, τα κόστη ανατίθενται σε προϊόντα ή προϊοντικές γραμμές και 

διακρίνοτναι σε άμεσα και έμμεσα κόστη. Τα άμεσα κόστη περιλαμβάνουν το κόστος 

του συνόλου των υλικών και το εργατικό κόστος που συνδέονται άμεσα με το 

παραγόμενο προϊόν. Παράλληλα, τα έμμεσα κόστη περιλαμβάνουν τις αμοιβές των 

διοικητικών στελεχών, τα έξοδα λειτουργίας της παραγωγικής μονάδας, τους τόκους, 

τους φόρους, τις αποσβέσεις κλπ. Σε κάθε περίπτωση, η φύση του έμμεσου κόστους 

δεν επιτρέπει την απομόνωση συγκεκριμένης κατηγορίας κόστους, καθώς αυτή δε 

συνδέεται άμεσα με την παραγωγή ενός συγκεκριμένου προϊόντος. Ως αποτέλεσμα, 

μέρους του έμμεσου κόστους ανατίθεται, μέσω τεχνικών επιμερισμού, σε κάθε 

προϊόν ή προϊοντική γραμμή (Dumitrescu, 2008). Σε αντίθεση με τα παραπάνω, η 

διοικητική λογιστική, η οποία εφαρμόζεται στην περίπτωση των ξενοδοχειακών 

επιχειρήσεων, χρησιμοποιεί ιστορικά στοιχεία και εκτιμώμενες χρηματοοικονομικές 

πληροφορίες για την ανάπτυξη μελλοντικών πλάνων. Οι διοικητικοί λογιστές 

βοηθούν τα διοικητικά στελέχη να λάβουν την κατάλληλη απόφαση, αξιολογώντας 

τις χρηματοοικονομικές επιπτώσεις των υφιστάμενων εναλλακτικών ενεργειών. 

Συγκεκριμένα, οι διοικητικοί λογιστές μελετούν τις πραγματικές και τις εκτιμώμενες 

πληροφορίες και καταθέτουν προτάσεις στα διοικητικά στελέχη (Dumitrescu, 2008).  

3.3 Σκοπός Ξενοδοχειακής Λογιστικής 

 

Η ομαλή και επιτυχημένη λειτουργία των επιχειρηματικών συστημάτων της 

ξενοδοχειακής βιομηχανίας απαιτεί την επιτυχή άσκηση δύο βασικών κατηγοριών 

λογιστικών εργασιών: της χρηματοοικονομικής ξενοδοχειακής λογιστικής και της 

διοικητικής ξενοδοχειακής λογιστικής (Zubac, 2011).  

Σκοπός της χρηματοοικονομικής ξενοδοχειακής λογιστικής είναι η τήρηση των 

βιβλίων της επιχείρησης και η προετοιμασία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 
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της ξενοδοχειακής μονάδας. Στα πλαίσια άσκησης της συλλέγονται, 

κατηγοριοποιούνται και καταγράφονται χρονολογικά δεδομένα που αφορούν σε 

βασικές λογιστικές κατηγορίες. Ως αποτέλεσμα, δεδομένα εσόδων, εξόδων, παγίων 

στοιχείων και υποχρεώσεων που προηγουμένως καταγράφονταν στα βιβλία της 

επιχείρησης παρουσιάζονται τώρα στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Κατά τη 

διάρκεια εκτέλεσης των παραπάνω, ο χρηματοοικονομικός λογιστής μίας 

ξενοδοχειακής επιχείρησης ασκεί, απαραιτήτως, τα καθήκοντά του βάσει του 

ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου και σε συμμόρφωση με τα Διεθνή Λογιστικά 

Πρότυπα (Zubac, 2011). Αν και αποτελεί βασική πηγή δεδομένων για πολυάριθμους 

εξωτερικούς χρήστες, όπως οι πελάτες, οι προμηθευτές και λοιποί πιστωτές, η 

ξενοδοχειακή χρηματοοικονομική λογιστική παρουσιάζει ιδιαίτερη χρησιμότητα και 

για εσωτερικούς χρήστες (Weygandt et al., 2008). 

Όσον αφορά στη ξενοδοχειακή διοικητική λογιστική, αυτή αποσκοπεί στην 

εσωτερική αναφορά. Πιο αναλυτικά, ο ρόλος του διοικητικού λογιστή εντός μίας 

ξενοδοχειακής μονάδας συνιστά ουσιαστικά αναβάθμιση του ρόλου του 

χρηματοοικονομικού λογιστή. Πέραν των γενικών γνώσεων λογιστικής, ο διοικητικός 

λογιστής καλείται να γνωρίζει τις εσωτερικές λειτουργικές διαδικασίες της 

ξενοδοχειακής μονάδας σε συγκεκριμένες καταστάσεις. Επιπλέον, αναμένεται ότι ο 

διοικητικός λογιστής θα είναι σε θέση να παρέχει πληροφορίες αναφορικά με 

ερωτήματα κερδοφορίας νέων υπηρεσιών, με ερωτήματα κόστους μεμονωμένων 

υπηρεσιών, με ερωτήματα αποτελεσμάτων ανά επιχειρηματικό τμήμα κ.α. Ο ρόλος 

του αναφέρεται κατά βάση στις λειτουργίες του σχεδιασμού και του ελέγχου, καθώς, 

μέσω του προγραμματισμού των εσόδων και των εξόδων, του ελέγχου των 

περιοδικών αποτελεσμάτων και της σύγκρισής τους με τα προγραμματισμένα 

αποτελέσματα, γίνονται αντιληπτές οι αποκλίσεις και πραγματοποιείται επιτυχώς η 

αξιολόγηση της λειτουργίας κάθε τμήματος. Συμπερασματικά, σκοπός της 

διοικητικής ξενοδοχειακής λογιστικής είναι η παροχή λεπτομερών εσωτερικών 

πληροφοριών στα διοικητικά στελέχη της ξενοδοχειακής μονάδας, προκειμένου να 

ληφθούν οι κατάλληλες αποφάσεις σχετικά με διορθωτικές ενέργειες και μελλοντικά 

επιχειρηματικά γεγονότα (Zubac, 2011). 

Παρά τις διαφορετικές προσεγγίσεις ενσωμάτωσης των δεδομένων και προετοιμασίας 

των πληροφοριών μεταξύ της ξενοδοχειακής χρηματοοικονομικής λογιστικής και της 
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ξενοδοχειακής διοικητικής λογιστικής, οι Garrison and Noreen (1997) συνοψίζουν το 

σκοπό της ξενοδοχειακής λογιστικής στα εξής: 

 Προετοιμασία οικονομικών καταστάσεων που απευθύνονται τόσο σε 

εξωτερικούς χρήστες (πελάτες, προμηθευτές, πιστωτές, επενδυτές, 

κυβερνητικούς φορείς κλπ) όσο και σε εσωτερικούς χρήστες, όπως τα 

διοικητικά στελέχη της ξενοδοχειακής μονάδας. 

 Αναφορά των χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων της ξενοδοχειακής 

μονάδας, τόσο για συγκεκριμένη χρονική περίοδο και ανά συγκεκριμένη 

χρηματοοικονομική θέση, όσο και με σκοπό τον προγραμματισμό, τον 

έλεγχο και τη λήψη αποφάσεων. 

 Προετοιμασία αναφορών, οι οποίες αφενός συμβαδίζουν με τα πρότυπα 

και τις απαιτήσεις της ξενοδοχειακής βιομηχανίας, αφετέρου ακολουθούν 

γενικά αποδεκτές λογιστικές αρχές και συμβαδίζουν με εθνικά ή διεθνή 

λογιστικά πρότυπα. 

 Προετοιμασία αναφορών, οι οποίες αναφέρονται αφενός στο σύνολο του 

συστήματος της ξενοδοχειακής επιχείρησης, αφετέρου σε μεμονωμένα 

κέντρα ευθυνών και δραστηριοτήτων. 

 Παροχή μη οικονομικών πληροφοριών, αναφορικά με εσωτερικές 

διαδικασίες, προϊόντα, πελάτες κλπ. 

 Επεξεργασία αντικειμενικών και αξιόπιστων δεδομένων που 

χαρακτηρίζονται από ακρίβεια και συνοχή, με σκοπό την προετοιμασία 

εξωτερικών αναφορών και επεξεργασία δεδομένων που χαρακτηρίζονται 

από ευελιξία και σχετικότητα και αντλούνται από την εμπειρία και γνώση 

του αντίστοιχου στελέχους, με σκοπό την προετοιμασία εσωτερικών 

αναφορών. 

 Επεξεργασία και παρουσίαση των ποσοτικών αξιών των επιπτώσεων των 

πραγματοποιηθέντων επιχειρηματικών αλλαγών και επεξεργασία και 

παρουσίαση πληροφοριών με σκοπό την πρόβλεψη και τη λήψη 

αποφάσεων κατά το μέλλον. 

 



24 
 

3.4 Άλλες Έννοιες Λογιστικής 

 

Η πλήρης λογιστική παρακολούθηση μίας ξενοδοχειακής επιχείρησης προϋποθέτει 

την υλοποίηση εργασιών σε διάφορους τομείς της λογιστικής, συμπεριλαμβανομένων 

της χρηματοοικονομικής λογιστικής, της λογιστικής κόστους, της φορολογικής 

λογιστικής, του ελέγχου και της διοικητικής λογιστικής (Dopson and Hayes, 2008). 

Η χρηματοοικονομική λογιστική αναφέρεται στην καταγραφή, τη σύνοψη και την 

αναφορά των χρηματοοικονομικών συναλλαγών. Οι τελευταίες περιλαμβάνουν την 

έννοια των εσόδων, τα οποία αναφέρονται στο ποσό που εισπράττει η ξενοδοχειακή 

επιχείρηση, την έννοια των εξόδων, τα οποία αναφέρονται στο κόστος λειτουργίας 

της ξενοδοχειακής επιχείρησης και τέλος στην έννοια του κέρδους, το οποίο 

προκύπτει ως η διαφορά μεταξύ εξόδων και εσόδων. Επιπλέον, η χρηματοοικονομική 

λογιστική περιλαμβάνει τη λογιστική των πάγιων στοιχείων της επιχείρησης, τη 

λογιστική των υποχρεώσεων της επιχείρησης καθώς και τη λογιστική του κεφαλαίου 

που κατέχουν οι μέτοχοι της επιχείρησης, το οποίο προκύπτει από τη διαφορά μεταξύ 

του ενεργητικού, δηλαδή των στοιχείων της επιχείρησης και του παθητικού, δηλαδή 

των υποχρεώσεων της επιχείρησης (Dopson and Hayes, 2008). 

Η λογιστική κόστους αναφέρεται στην κατηγοριοποίηση, την καταγραφή και την 

αναφορά των εξόδων της επιχείρησης. Η έννοια του κόστους ή του εξόδου ορίζεται, 

συχνά, ως ο χρόνος ή οι πόροι που καταναλώνονται από μία επιχείρηση. Τόσο στις 

ξενοδοχειακές όσο και στις υπόλοιπες επιχειρήσεις, οι υπεύθυνοι κοστολόγησης 

καθορίζουν τα κόστη ανά τμήμα, ανά επιχειρηματική λειτουργία ή ανά περιοχή 

ευθύνης καθώς και ανά προϊόν ή ανά υπηρεσία που πωλείται από την επιχείρηση. 

Παράλληλα, αναπτύσσουν συστήματα για την κατηγοριοποίηση των διαφόρων ειδών 

κόστους και τα καταγράφουν επιλέγοντας το βέλτιστο δυνατό τρόπο για τη σωστή 

παρακολούθηση του κόστους της επιχείρησης. Από τα παραπάνω γίνεται κατανοητό 

ότι η εργασία των υπευθύνων κοστολόγησης είναι κριτικής σημασίας για τα 

διοικητικά στελέχη μίας ξενοδοχειακής επιχείρησης, δεδομένου ότι οι τελευταίοι 

επιδιώκουν να κατανοήσουν το κόστος λειτουργίας της επιχείρησής τους (Dopson 

and Hayes, 2008).  

Η έννοια του φόρου αναφέρεται σε χρεώσεις που επιβάλλονται από κυβερνητικούς 

φορείς στο εισόδημα, την κατανάλωση, τον πλούτο ή επί άλλης βάσης. Η έννοια της 
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φορολογικής λογιστικής αναφέρεται στη σωστή και έγκαιρη τακτοποίηση των 

καταβολών φόρων, της συμπλήρωσης αιτήσεων και της τακτοποίησης οποιουδήποτε 

εγγράφου απαιτείται από τις κυβερνητικές μονάδες που είναι υπεύθυνες για την 

επιβολή φόρων. Στις αρμοδιότητες του υπευθύνου φορολογικής λογιστικής 

συμπεριλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, οι εξής (Dopson and Hayes, 2008): 

 Καταγραφή του φόρου πληρότητας που καλείται να καταβάλλει η 

ξενοδοχειακή επιχείρηση (σε περιπτώσεις που αυτός υφίσταται). Ο φόρος 

πληρότητας αναφέρεται στο ποσό που καταβάλλει, συνήθως σε μηνιαία βάση, 

μία ξενοδοχειακή επιχείρηση σε μία τοπική φορολογική αρχή, βάσει των 

εσόδων που πραγματοποιεί. 

 Διατήρηση αρχείου των συνολικών φορολογήσιμων εσόδων που 

πραγματοποιεί μία ξενοδοχειακή επιχείρηση και συγκέντρωση του 

χρηματικού ποσού που απαιτείται να καταβληθεί για την εξόφληση του φόρου 

επί των πραγματοποιηθεισών πωλήσεων. 

 Παρακολούθηση της σχετικής νομοθεσίας και των αλλαγών αυτής, 

προκειμένου να διασφαλίζεται η συμμόρφωση της ξενοδοχειακής επιχείρησης 

με την ισχύουσα νομοθεσία και η έγκαιρη καταβολή των απαιτούμενων 

φόρων. 

 Αντιμετώπιση φορολογικών ζητημάτων παντός είδους. 

Η έννοια του ελέγχου αναφέρεται στη διαδικασία ανεξάρτητης επιβεβαίωσης της 

ορθότητας των χρηματοοικονομικών καταστάσεων μίας επιχείρησης ενώ η έννοια 

του ελεγκτή αναφέρεται σε αυτόν που πραγματοποιεί τον έλεγχο και πιστοποιεί την 

ορθότητα των στοιχείων. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η ακρίβεια της αναφοράς των 

χρηματοοικονομικών συναλλαγών και στοιχείων φέρει ιδιαίτερη σημασία για ποικίλα 

ενδιαφερόμενα μέρη, όπως τα διοικητικά στελέχη, οι μέτοχοι, οι επενδυτές κλπ., 

καθίσταται αντιληπτό το γεγονός ότι η ελεγκτική, ως τμήμα της ξενοδοχειακής 

λογιστικής, ασχολείται, κυρίως, με την ακρίβεια και την εγκυρότητα των 

χρηματοοικονομικών αναφορών καθώς και με την προστασία των περιουσιακών 

στοιχείων της επιχείρησης έναντι όσων επιδιώκουν να τα εκμεταλλευτούν. Από τα 

παραπάνω προκύπτει ότι οι ελεγκτές συμβάλλουν στη διασφάλιση της εντιμότητας 

των χρηματοοικονομικών αναφορών ενώ παράλληλα διαδραματίζουν σημαντικό 

ρόλο στην ανάπτυξη συστημάτων και διαδικασιών που απαιτούνται για την 

προστασία των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης. Τέλος, βοηθούν τα 
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διοικητικά στελέχη να περιορίσουν τη σπατάλη πόρων, οικονομικών ή άλλων και να 

αποτρέψουν οποιοδήποτε είδος απάτης (Dopson and Hayes, 2008). 

Όσον αφορά στην έννοια της διοικητικής λογιστικής, αυτή αναφέρεται στο σύστημα 

καταγραφής και ανάλυσης των συναλλαγών με σκοπό τη λήψη διοικητικών 

αποφάσεων. Πρόκειται για έναν κλάδο της λογιστικής που απαιτεί ικανότητες, 

γνώσεις, εμπειρία και διαίσθηση και συχνά τα καθήκοντα που υπάγονται σε αυτόν 

ασκούνται από τα διοικητικά στελέχη των ξενοδοχείων (Dopson and Hayes, 2008). 

 

Η παρούσα ενότητα αποσκοπεί στην ανάλυση των λογιστικών δομών που 

συναντώνται σε μικρές και μεγάλες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, δίνοντας έμφαση 

στην οργάνωση και τη λειτουργία των λογιστικών τμημάτων αυτών. Ως μεγάλες 

ξενοδοχειακές επιχειρήσεις θεωρούνται οι ξενοδοχειακές μονάδες που διαθέτουν 

τουλάχιστον 250 δωμάτια, ενώ ο αριθμός τους μπορεί να ξεπεράσει και τα 2.000 

δωμάτια. Πρόκειται για εταιρικά ξενοδοχεία, ξενοδοχεία αεροδρομίου, περιφερειακά 

ξενοδοχεία, ξενοδοχεία συνεδρίων και θέρετρα, τα οποία προσφέρουν, μεταξύ άλλων, 

υπηρεσίες catering, καταστήματα δώρων, γυμναστήρια και εγκαταστάσεις ευεξίας, 

υπηρεσίες καθαρισμού ρούχων κλπ. Λόγω των υψηλών επιπέδων εσόδων και κερδών 

και του μεγάλου εύρους υπηρεσιών που προσφέρονται, οι εν λόγω ξενοδοχειακές 

επιχειρήσεις διατηρούν εσωτερικά λογιστικά τμήματα, που αναλαμβάνουν την 

εκτέλεση του συνόλου των λογιστικών εργασιών. 

Από την άλλη πλευρά, οι μικρότερες σε μέγεθος ξενοδοχειακές μονάδες, οι οποίες 

δεν προσφέρουν στους πελάτες τόσο μεγάλο εύρος υπηρεσιών, δε χρειάζονται 

εσωτερικό λογιστικό τμήμα. Αντίθετα, οι λογιστικές εργασίες τους συντονίζονται από 

εξωτερικές ή εταιρικές λογιστικές δομές, οι οποίες περιλαμβάνουν ένα 

συγκεντρωτικό λογιστικό τμήμα, που διαχειρίζεται τις λογιστικές εργασίες 

μεμονωμένων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων. Σε αυτήν την περίπτωση, οι 

ξενοδοχειακές επιχειρήσεις παρέχουν καθημερινά την απαιτούμενη πληροφόρηση 

στο εξωτερικό λογιστικό γραφείο, το οποίο, στη συνέχεια, προετοιμάζει αναφορές και 

τις αποστέλλει στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις προς χρήση. 
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3.5 Λογιστικό τμήμα μεγάλων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων 

 

Το λογιστικό τμήμα των μεγάλων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων ανήκει στα τμήματα 

προσωπικού της επιχείρησης και τελεί υπό την εποπτεία του οικονομικού διευθυντή, 

ο οποίος είναι υπεύθυνος για το σύνολο των λογιστικών δραστηριοτήτων και 

αναφέρεται στο γενικό διευθυντή του ξενοδοχείου. Τα διαγράμματα που ακολουθούν 

παρουσιάζουν δύο παραδείγματα εσωτερικής οργάνωσης του λογιστικού τμήματος σε 

μεγάλες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. 

Σχήμα 1 - Οργανόγραμμα λογιστικού τμήματος μεγάλης ξενοδοχειακής επιχείρησης 

 

(Πηγή: Hales, 2005) 

Οικονομικός 
Διευθυντής 

Βοηθός οικονομικής 
διεύθυνσης - 

Εισόδημα 

Ημερολόγιο 
εισοδήματος 

Ταμείο 

Λογαριασμοί 
πληρωτέοι 

Βοηθός οικονομικής 
διεύθυνσης - 
Λογαριασμοί 
εισπρακτέοι 

Πιστωτικές κάρτες 

Ομαδικοί λογαριασμοί 

Βραδυνός ελεγκτής 

Έλεγχος δωματίων 

Έλεγχος F&B 
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Σχήμα 2 - Οργανόγραμμα λογιστικού τμήματος μεγάλης ξενοδοχειακής επιχείρησης 

 

(Πηγή: Hales, 2005)  

Οικονομικός 
Διευθυντής 

Ξενοδοχειακός 
βοηθός οικονομικής 

διεύθυνσης 

Διεύθυνση 
πιστωτικού ελέγχου 

Υπάλληλος 
λογαριασμών 
εισπρακτέων 

Λογιστής 
(ξενοδοχειακός 

υπάλληλος) 

Ημερήσιος έλεγχος 

Γενικός ταμείας / 
βοηθός διοίκησης 

Υπάλληλος 
μισθοδοσίας 

Λογιαρισμοί 
πληρωτέοι 

Εισπράξεις 

Διεύθυνση ΙΤ 
Διεύθυνση 

συναλλαγών 

Βοηθός διεύθυνσης 
συναλλαγών 

Υπάλληλος 
αποθήκης 
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Ο οικονομικός διευθυντής μίας μεγάλης ξενοδοχειακής μονάδας είναι μέλος της 

εκτελεστικής επιτροπής της ξενοδοχειακής επιχείρησης και υπεύθυνος για το σύνολο 

των εργασιών του λογιστικού τμήματος. Παρά το προσωπικό του συγκεκριμένου 

τμήματος, ο οικονομικός διευθυντής είναι υπεύθυνος για τη διασφάλιση της 

ακρίβειας και ορθότητας του συνόλου της λογιστικής πληροφόρησης του ξενοδοχείου 

καθώς και για τη συμμόρφωση αυτής με τις Γενικά Αποδεκτές Λογιστικές Αρχές. Πιο 

αναλυτικά, στα καθήκοντα του Οικονομικού Διευθυντή συμπεριλαμβάνονται τα εξής 

(Hales, 2015): 

 Η προετοιμασία των μηνιαίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, όπως η 

κατάσταση κερδών και ζημιών, αλλά και η αντιπαραβολή του ισολογισμού 

και της κατάστασης των χρηματορροών. 

 Η επίβλεψη όλων των δραστηριοτήτων των διαφορετικών λογιστικών 

λειτουργιών. 

 Η προετοιμασία του ετήσιου λειτουργικού προϋπολογισμού και του ετήσιου 

προϋπολογισμού κεφαλαίου και εξόδων. 

 Η ανάλυση και ερμηνεία των μηνιαίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

και των εβδομαδιαίων προβλέψεων εσόδων και μισθοδοσίας. 

 Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών οικονομικής φύσεως στα διοικητικά 

στελέχη της ξενοδοχειακής επιχείρησης. 

 Η προετοιμασία όλων των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και η 

παρουσίασή τους στους ιδιοκτήτες της ξενοδοχειακής επιχείρησης.  

Ο βοηθός της οικονομικής διεύθυνσης ενεργεί συνήθως ως προϊστάμενος τμήματος 

και επιβλέπει αρκετές σημαντικές λογιστικές λειτουργίες καθώς και τη σύνδεσή τους 

με τη λειτουργία των λοιπών ξενοδοχειακών τμημάτων. Στις αρμοδιότητές του 

συμπεριλαμβάνονται οι εξής (Hales, 2015): 

 Η παροχή βοήθειας στον οικονομικό διευθυντή σε λογιστικές δραστηριότητες, 

όπως η προετοιμασία των καταστάσεων εσόδων και ζημειών και των 

εβδομαδιαίων προβλέψεων εσόδων και μισθοδοσίας, η σύνταξη ανάλυσης 

παραγωγικότητας, η αντιπαραβολή των λογαριασμών ενεργητικού και 

υποχρεώσεων και λοιπές δραστηριότητες. 
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 Η συμμετοχή στην προετοιμασία μηνιαίων χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων, την πραγματοποίηση πληρωμών, την επαλήθευση φυσικών 

αποθεμάτων και το συντονισμό εταιρικών καταχωρήσεων. 

 Η διεξαγωγή ελέγχων 

 Η παροχή βοήθειας στα διοικητικά στελέχη των λειτουργικών τμημάτων 

τροφοδοσίας. 

 Η επίβλεψη των υπαλλήλων του λογιστικού τμήματος, στις παρακάτω 

δραστηριότητες: 

 Ημερολόγιο εσόδων: αναφέρεται στην καταγραφή του συνόλου των 

ξενοδοχειακών εσόδων και στην προετοιμασία ημερήσιων, 

εβδομαδιαίων και μηνιαίων αναφορών εσόδων. 

 Γενικό ταμείο: αναφέρεται στη διεξαγωγή όλων των ταμειακών 

δραστηριοτήτων του ξενοδοχείου, συμπεριλαμβανομένων της 

επαλήθευσης των καταθέσεων κάθε τμήματος, της προετοιμασίας των 

ημερήσιων ξενοδοχειακών καταθέσεων, της συμμετοχής στη 

διεξαγωγή τραπεζικών ελέγχων στη ξενοδοχειακή επιχείρηση και την 

παροχή βοήθειας σε κάθε είδους ταμειακή δραστηριότητα. 

 Λογαριασμοί πληρωτέοι: αναφέρεται στη διαχείριση των πληρωμών 

όλων των ξενοδοχειακών συναλλαγών και των τιμολογίων, 

διασφαλίζοντας τη συμμόρφωση με τις σχετικές διαδικασίες της 

ξενοδοχειακής επιχείρησης και το συντονισμό με τα λειτουργικά 

τμήματα της επιχείρησης. Συγκεκριμένα, αναφέρεται στην κατάλληλη 

κωδικοποίηση των τιμολογίων στους κατάλληλους λογαριασμούς, 

στην έγκαιρη τακτοποίηση των πληρωμών, στη μεγιστοποίηση των 

επιπέδων έκπτωσης και στην αντιπαραβολή των πληρωτέων 

λογαριασμών. 

 Μισθοδοσία: αναφέρεται στη διαχείριση των εργασιών μισθοδοσίας 

για τους ωρομίσθιους υπαλλήλους και τους διοικητικούς υπαλλήλους. 

Ο βοηθός του τμήματος λογαριασμών εισπρακτέων είναι υπεύθυνος για την 

τιμολόγηση και την είσπραξη των εσόδων και των λογαριασμών εισπρακτέων, που 

οφείλονται στη ξενοδοχειακή επιχείρηση. Το συγκεκριμένο στέλεχος επιβλέπει 

πολυάριθμες λειτουργίες, στα πλαίσια της τιμολόγησης και της είσπραξης και 

συμμετέχει ενεργά σε λογαριασμούς γκρουπ επισκεπτών, σε μεγαλύτερα συνεδριακά 
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ξενοδοχεία ή θέρετρα. Στις αρμοδιότητές του συμπεριλαμβάνονται οι εξής (Hales, 

2015): 

 Η παροχή βοήθειας στην οικονομική διεύθυνση σε λογιστικές 

δραστηριότητες, όπως η αντιπαραβολή ταμειακών λογαριασμών, η 

αντιπαραβολή καταστάσεων και πίστωσης, η δημιουργία μίας θετικής 

χρηματορροής για το ξενοδοχείο. 

 Η συμμετοχή στις εργασίες κλεισίματος κάθε μήνα ή κάθε λογιστικής 

περιόδου και στην προετοιμασία χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

 Ο έλεγχος των ληξιπρόθεσμων λογαριασμών, με σκοπό την αποτελεσματική 

διαχείρισης εισπράξεων και πληρωμών, η συλλογή πληροφοριών και η 

προετοιμασία αναφορών για τη διαγραφή χρεών και ο συντονισμός των 

δραστηριοτήτων με τις εισπρακτικές εταιρίες, όπου απαιτείται. 

 Ο συντονισμός τιμολογήσεων σε γκρουπ επισκεπτών, συμπεριλαμβανομένων 

των εγκρίσεων άμεσης τιμολόγησης, της προετοιμασίας λογαριασμών και της 

συλλογής λογαριασμών γκρουπ επισκεπτών. 

 Η επίβλεψη των υπαλλήλων του τμήματος στις εξής δραστηριότητες που 

σχετίζονται με τους εισπρακτέους λογαριασμούς: 

 Διαχείριση λογαριασμών γκρουπ επισκεπτών, συμπεριλαμβανομένων 

ελέγχων λογαριασμών κατά την παραμονή του γκρουπ στο ξενοδοχείο 

και συναντήσεις για τη διασφάλιση της ορθής εξουσιοδότησης και 

διαχείρισης του συνόλου των χρεώσεων του γκρουπ επισκεπτών. 

 Διαχείριση πιστωτικών καρτών, συμπεριλαμβανομένων της έγκαιρης 

τιμολόγησης, της διαχείρισης και της συλλογής των καταβολών των 

πιστωτικών καρτών, αντιπαραβολή των χρεώσεων των πιστωτικών 

καρτών και επίλυση σχετικών διαφωνιών με τους επισκέπτες του 

ξενοδοχείου. 

  Εργασία διευθυντή πιστωτικού ελέγχου ως προς τον έλεγχο των 

περιθωρίων πίστωσης και των εκγρίσεων καθώς και ως προς την 

προετοιμασία πληροφόρησης για εταιρικά meetings με θέμα την 

πίστωση. 

Το στέλεχος νυκτερινού ελέγχου είναι υπεύθυνο για την επεξεργασία και τον έλεγχο 

του συνόλου των λογιστικών και λειτουργικών πληροφοριών κάθε ημέρας, ενώ 
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παράλληλα αναλαμβάνει τη νυκτερινή βάρδια της ρεσεψιόν. Στις αρμοδιότητες του 

συμπεριλαμβάνονται οι εξής (Hales, 2015): 

 Η καταγραφή των ημερήσιων συναλλαγών για κάθε τμήμα του ξενοδοχείου, 

όπως τα έσοδα δωματίων, τα έσοδα των υπηρεσιών τροφοδοσίας, τα έσοδα 

των υπηρεσιών catering και meetings, τα έσοδα των καταστημάτων δώρων 

και οποιουδήποτε άλλου τμήματος συμβάλλει στη δημιουργία εσόδων για την 

επιχείρηση. 

 Το «κλείσιμο» του συνόλου των πληροφοριών της προηγούμενης ημέρας και 

η προετοιμασία των πληροφοριών και των συστημάτων για την επόμενη 

ημέρα. 

 Η προετοιμασία των καθημερινών διοικητικών αναφορών, οι οποίες 

περιλαμβάνουν τις αναφορές των καθημερινών εσόδων, τις αναφορές 

ασυμφωνίας λογαριασμών και τις κρατήσεις των επισκεπτών του ξενοδοχείου 

της επόμενης ημέρας. 

 Η διασφάλιση της αποτελεσματικής διαχείρισης των αφίξεων και 

αναχωρήσεων των πελατών του ξενοδοχείου. 

 Η επίβλεψη των υπαλλήλων στις εξής δραστηριότητες ελέγχου: 

 Αναφορές εσόδων δωματίων και έλεγχος 

 Αναφορές εσόδων τροφοδοσίας, κάβας και εκδηλώσεων και έλεγχος 

 Δραστηριότητα υπαλλήλων σε καθήκοντα ρεσεψιόν. 

3.6 Λογιστικές εργασίες σε μεγάλες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις 

 

Το λογιστικό τμήμα συμπεριλαμβάνεται μεταξύ των τμημάτων προσωπικού και 

υποστηρίζει το σύνολο των λοιπών τμημάτων ενός ξενοδοχείου, ως προς τις 

λογιστικές διαδικασίες και τις ξενοδοχειακές λειτουργίες. Επιπλέον, καταγράφει και 

επεξεργάζεται τις ξενοδοχειακές δραστηριότητες της προηγούμενης ημέρας (Hales, 

2015).  

Το ημερολόγιο εσόδων καταγράφει τα έσοδα της προηγούμενης ημέρας στον 

κατάλληλο λογαριασμό. Τα έσοδα δωματίων καταγράφονται σε μεμονωμένους 

λογαριασμούς για μεμονωμένους επισκέπτες, γκρουπ επισκεπτών και συμβάσεις, ενώ 

η ίδια διαδικασία εφαρμόζεται και στην περίπτωση των εσόδων από τα γεύματα 
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(πρωινό, μεσημεριανό και βραδυνό), των εσόδων από ενοικιάσεις αιθουσών 

εκδηλώσεων και των εσόδων από το τμήμα catering. Το ημερολόγιο εσόδων 

καταγράφει, επίσης, τη μέθοδο πληρωμής για κάθε λογαριασμό. Για παράδειγμα, οι 

συνολικές πωλήσεις δωματίων θα πρέπει να συντάσσονται με τις αποδείξεις 

είσπραξης μετρητών, τις πληρωμές μέσω πιστωτικών και χρεωστικών καρτών και τις 

εισπράξεις μέσω επιταγών (Hales, 2015).  

Οι καθημερινές δραστηριότητες του Γενικού Ταμία είναι η συλλογή και η ενοποίηση 

όλων των καταβολών των διαφόρων λειτουργικών τμημάτων του ξενοδοχείου σε μία 

καταβολή για το ξενοδοχείο, η οποία καταλήγει στο συνεργαζόμενο τραπεζικό 

ίδρυμα κάθε ημέρα. Ο Γενικός Ταμίας αντιστοιχίζει τις καταβολές μετρητών και τις 

επιταγές σε κάθε κατάθεση στα ποσά που καταγράφονται στους λογαριασμούς του 

ημερολογίου εσόδων. Από την άλλη πλευρά, οι πληρωμές μέσω χρεωστικών και 

πιστωτικών καρτών και η άμεση τιμολόγηση δε συνιστούν μέρος των ξενοδοχειακών 

καταθέσεων έως ότου παραληφθούν τα σχετικά χρηματικά ποσά. Επιπλέον, ο Γενικός 

Ταμίας διατηρεί ένα ταμείο για το ξενοδοχείο, το οποίο περιλαμβάνει ένα 

ικανοποιητικό ποσό κερμάτων και μικρής αξίας χαρτονομισμάτων προκειμένου να 

εξυπηρετήσει τις ανάγκες των διαφόρων τμήματων του ξενοδοχείου για ρέστα προς 

τους πελάτες σε περιπτώσεις πληρωμής τοις μετρητοίς. Το ταμείο δημιουργείται από 

την αποστολή στο συνεργαζόμενο τραπεζικό κατάστημα ισόποσο χρηματικό ποσό 

εκφρασμένο σε, μεγαλύτερης αξίας, χαρτονομίσματα και την παράλληλη λήψη από 

το τραπεζικό κατάστημα των κερμάτων και μικρής αξίας χαρτονομισμάτων (Hales, 

2015). 

Ο υπάλληλος του τμήματος των Λογαριασμών Πληρωτέων λαμβάνει τα τιμολόγια 

που πρέπει να εξοφληθούν. Η διαδικασία της εξόφλησης των τιμολογίων 

περιλαμβάνει επαλήθευση των παρεχόμενων πληροφοριών, μέσω της υπογραφής του 

αντίστοιχου διοικητικού στελέχους που επιβεβαιώνει την ορθότητα του τιμολογίου 

και εξουσιοδοτεί την εξόφλησή του, επαλήθευση του ποσού που πρέπει να 

καταβληθεί, της ημερομηνίας στην οποία θα πρέπει να πραγματοποιηθεί η καταβολή 

και του λογαριασμού, στον οποίον θα πρέπει να χρεωθεί. Η επιβεβαίωση των 

προαναφερόμενων πληροφοριών, πριν την εξόφληση του παραστατικού, συνιστά 

αρμοδιότητα του υπαλλήλου του τμήματος Λογαριασμών Πληρωτέων. Πλέον, η 

διαδικασία των πληρωμών πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, μέσω ηλεκτρονικών 

υπολογιστών ενώ μέρος της αρμοδιότητας των υπαλλήλων του σχετικού τμήματος 
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είναι ο έλεγχος της εγκυρότητας των πληρωμών και η διασφάλιση ότι επιβεβαιώνουν 

τα υποστηρικτικά έγγραφα (Hales, 2015). 

Ο υπάλληλος του τμήματος Λογαριασμών Εισπρακτέων λαμβάνει τους άμεσους 

λογαριασμούς τιμολόγησης που θα πρέπει να επεξεργαστούν προς είσπραξη. Άμεση 

τιμολόγηση υφίσταται στις περιπτώσεις κατά τις οποίες, μία εταιρία έχει λάβει 

προέγκριση για την αποστολή του σχετικού παραστατικού στη ξενοδοχειακή 

επιχείρηση και αναμένει την εξόφλησή του εντός τριάντα (30) ημερών από την 

έκδοση του. Οι δύο κυριότερες κατηγορίες των εισπρακτέων λογαριασμών είναι οι 

πιστωτικές κάρτες και η άμεση τιμολόγηση. Τα ημερήσια έγγραφα πιστωτικών 

καρτών περιλαμβάνουν τα συνολικά ποσά για κάθε πιστωτική κάρτα. Οι 

μεμονωμένοι λογαριασμοί δωματίων επισκεπτών είτε είναι «κλειστοί» είτε 

μεταφέρονται σε έναν κύριο λογαριασμό πιστωτικής κάρτας, κατά την αναχώρηση 

των επισκεπτών. Παράλληλα, το τμήμα Εισπρακτέων Λογαριασμών διαχειρίζεται 

διαφωνίες και προβλήματα των επισκεπτών. Πιο αναλυτικά, όταν ένας επισκέπτης 

διαφωνεί ως προς τη χρέωση της πιστωτικής του κάρτας και πραγματοποιείται 

επιστροφή της χρέωσης της πιστωτικής κάρτας, τότε το εν λόγω τμήμα ερευνά το 

πρόβλημα και παρέχει τα κατάλληλα έγγραφα, όπως υπογραφές, τα οποία 

επιβεβαιώνουν ότι η χρέωση είναι έγκυρη και ορθή. Στη συνέχεια, το τμήμα 

επιστρέφει τα σχετικά έγγραφα στην εταιρία της πιστωτικής κάρτας προκειμένου να 

ξανατιμολογήσει τον πελάτη (Hales, 2015). 

Ο νυκτερινός ελεγκτής και το προσωπικό του λαμβάνει, ελέγχει και συμφωνεί το 

σύνολο των ημερήσιων συναλλαγών, προετοιμάζει ημερήσιες αναφορές επί των 

συνολικών εσόδων, ενημερώνει τους λογαριασμούς και διασφαλίζει ότι οι ημερήσιες 

συναλλαγές είναι σωστές. Μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει το 

συγκεκριμένο τμήμα αφορά στην έρευνα και τον εντοπισμό προβλημάτων ή λαθών 

και στην ορθή και έγκαιρη αντιμετώπισή τους, κατά τη διάρκεια της νυκτερινής 

βάρδιας, όταν διοικητικά στελέχη και λοιποί υπάλληλοι δεν είναι διαθέσιμοι να 

απαντήσουν σε ερωτήσεις. Ως αποτέλεσμα, οι υπάλληλοι του τμήματος νυκτερινού 

ελέγχου καλούνται να βασιστούν στην ικανότητά τους να ερευνούν τα έντυπα 

έγγραφα και τις συναλλαγές προκειμένου να διορθώσουν οποιοδήποτε πρόβλημα 

προκύπτει. Χάρη στην πρόοδο της τεχνολογίας, κάποια ξενοδοχεία έχουν τη 

δυνατότητα να εκτελούν τις λειτουργίες του νυκτερινού ελέγχου κατά το επόμενο 

πρωί, ενώ σύγχρονα συστήματα διαχείρισης ιδιοκτησίας και συστήματα POS 
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μπορούν να εκτελούν τις εργασίες ελέγχου, οι οποίες ελέγχονται το επόμενο πρωί 

(Hales, 2015). 

3.7 Η λειτουργία των ξενοδοχειακών τμημάτων και η σχέση τους με 

τη λογιστική 

 

Κάθε τμήμα μίας ξενοδοχειακής επιχείρησης είναι υπεύθυνο  για την παροχή των 

αναμενόμενων προϊόντων και υπηρεσιών στους πελάτες, βάσει των 

προκαθορισμένων πολιτικών και διαδικασιών του ξενοδοχείου. Το λογιστικό τμήμα 

βοηθά τα υπόλοιπα τμήματα να ακολουθήσουν τις κατάλληλες διαδικασίες. 

Τα διοικητικά στελέχη του τμήματος άμεσης συναλλαγής με τους πελάτες 

συνεργάζονται με τους υπαλλήλους του τμήματος ημερολογίου εσόδων, μέσω του 

ελέγχου των καθημερινών πληροφοριών εσόδων δωματίων που καταγράφουν. 

Ελέγχουν τη μέση τιμή δωματίου βάσει της τμηματοποίησης της αγοράς, τα δωμάτια 

ανά τμήμα της αγοράς και προχωρούν σε προσαρμογές των εσόδων, ελέγχοντας τις 

λειτουργίες της προηγούμενης ημέρας. Συγκρίνουν τις πραγματικές πωλήσεις με τις 

προβλέψεις, τους προϋπολογισμούς και τις πωλήσεις της προηγούμενης χρονιάς. 

Παράλληλα, συνεργάζονται με το Γενικό Ταμία, ζητώντας ρέστα για τους ταμίες και 

συμμετέχοντας στην αντιμετώπιση προβλημάτων, όπως ελλείμματα σε τραπεζικούς 

λογαριασμούς ή καταθέσεις. Επιπλέον, συνεργάζονται με τους υπαλλήλους του 

τμήματος λογαριασμών πληρωτέων, προωθώντας τιμολόγια προς εξόφληση, 

ελέγχοντας τους αριθμούς λογαριασμών, ερευνώντας προβλήματα τιμολογίων και 

διασφαλίζοντας την ορθότητα όλων των τιμολογίων των οποίων η εξόφληση έχει 

εγκριθεί. Τέλος, παραδίδουν τις εργασίες της ημέρας στο νυκτερινό ελεγκτή, ο οποίος 

ξεκινά τη διαδικασία του ελέγχου. 

Αντίστοιχα, τα διοικητικά στελέχη των τμημάτων τροφοδοσίας και catering 

συνεργάζονται με το λογιστικό τμήμα, με τον ίδιο περίπου τρόπο, όπως και τα 

στελέχη του τμήματος άμεσης συναλλαγής με το κοινό. Στη συγκεκριμένη 

περίπτωση, αντί τμημάτων της αγοράς, τα στελέχη ενδιαφέρονται για πληροφορίες 

αναφορικά με τις περιόδους γευμάτων (πρωινό, μεσημεριανό, βραδυνό) προκειμένου 

να αναλύσουν τις πωλήσεις τους. Τέλος, το προσωπικό των τμημάτων Πωλήσεων και 

Μάρκετινγκ, Ανθρωπίνων Πόρων και Μηχανικών συνεργάζεται, κατά κύριο λόγο, με 
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τους υπαλλήλους του τμήματος Λογαριασμών Πληρωτέων κατά την επεξεργασία των 

τιμολογίων προς πληρωμή. Δεδομένου ότι τα εν λόγω τμήματα δεν παρουσιάζουν 

έσοδα, δεν απαιτείται η άμεση συνεργασία τους με τον υπάλληλου του τμήματος 

ημερολογίου εσόδων ή το Γενικό Ταμία (Hales, 2015). 

3.8 Λογιστικό τμήμα μικρών ξενοδοχειακών επιχειρήσεων 

 

Οι λογιστικές εργασίες των μικρότερων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων 

αντιμετωπίζονται με τον ίδιο, περίπου, τρόπο όπως και οι λογιστικές εργασίες των 

μεγαλύτερων μονάδων. Καθώς το μέγεθος και το εύρος των δραστηριοτήτων τους δε 

δικαιολογούν την ανάπτυξη εσωτερικού λογιστικού τμήματος, οι λογιστικές εργασίες 

εκτελούνται από περιφερειακά ή εταιρικά λογιστικά γραφεία. 

Πιο αναλυτικά, στο τέλος κάθε ημέρας, το ξενοδοχείο συγκεντρώνει την πληροφορία 

που συνέλεξε το POS σύστημα αναφορικά με την ημερήσια δραστηριότητα. Σε αυτήν 

συμπεριλαμβάνονται τα έσοδα των γευμάτων, το κόστος της μισθοδοσίας και 

οποιοδήποτε άλλο έξοδο παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια της ημέρας. Το 

συνεργαζόμενο λογιστικό γραφείο συγκεντρώνει, κατηγοριοποιεί και παρουσιάζει 

την εν λόγω πληροφόρηση στο ξενοδοχείο την επόμενη ημέρα, οπότε και την ελέγχει, 

σε επίπεδο ακρίβειας και επάρκειας, το αντίστοιχο διοικητικό στέλεχος. Αντίστοιχη 

διαδικασία ακολουθείται και κατά το τέλος του μήνα, για το κλείσιμο της μηνιαίας 

δραστηριότητας. Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει τον έλεγχο των φυσικών 

αποθεμάτων και την επαλήθευση των πληροφοριών εσόδων και μισθοδοσίας. 

Παράλληλα, το λογιστικό γραφείο προετοιμάζει τις μηνιαίες αναφορές κερδών και 

ζημιών και οποιαδήποτε άλλη αναφορά απαιτείται και τις αποστέλλει στο ξενοδοχείο 

εντός τριών έως πέντε ημερών. Όσον αφορά στα έσοδα, πραγματοποιούνται σχετικές 

προβλέψεις σε εβδομαδιαία βάση. Οι προβλέψεις στηρίζονται στις τρέχουσες 

επιχειρηματικές συνθήκες και ενημερώνουν τον προϋπολογισμό για τις επόμενες 

εβδομάδες ενώ χρησιμοποιούνται και στον προγραμματισμό της μισθοδοσίας (Hales, 

2015). 

Σε επίπεδο τροφοδοσίας, κάβας και λειτουργικών προμηθειών, πραγματοποιούνται 

εβδομαδιαίες αγορές, μέσω ενός κεντρικού συστήματος αγορών. Το συγκεκριμένο 

λογισμικό πρόγραμμα περιλαμβάνει την κατάσταση του επιπέδου αποθεμάτων, τις 
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ποσότητες που καταναλώνονται σε ημερήσια και εβδομαδιαία βάση, τις τιμές, τις 

ποσότητες ανά παραγγελία και οποιαδήποτε άλλη απαραίτητη προς τις αγορές 

πληροφόρηση. Το υπεύθυνο διοικητικό στέλεχος διασφαλίζει την ακρίβεια και 

ορθότητα των τιμών και έντυπων εγγράφων, ελέγχει τις παραδοθείσες ποσότητες, τις 

τιμές και τα τιμολόγια, πραγματοποιεί μηνιαίους ελέγχους των φυσικών αποθεμάτων 

και προωθεί τα τιμολόγια προς εξόφληση. Αν και η χρήση ηλεκτρονικού συστήματος 

αποτελεί πλεονέκτημα κάθε ξενοδοχειακής επιχείρησης, αποτελεί αρμοδιότητα του 

αντίστοιχου διοικητικού στελέχους η διασφάλιση ότι οι υποβληθείσες πληροφορίες 

είναι ακριβείς. Τέλος, μεταξύ των σημαντικότερων εξόδων μίας ξενοδοχειακής 

επιχείρησης είναι τα έξοδα μισθοδοσίας. Τα έξοδα μισθοδοσίας ελέγχονται σε 

ημερήσια βάση, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι τηρούνται τα επίπεδα 

παραγωγικότητας και περιορίζονται οι απώλειες. Η διαδικασία ξεκινά με την 

προετοιμασία του προγράμματος μισθοδοσίας της επόμενης εβδομάδας, βάσει του 

μέσου όρου του όγκου και των ορών εργασίες των προηγούμενων εβδομάδων (Hales, 

2015).  

3.9 Συμπεράσματα 
 

Η ξενοδοχειακή λογιστική δεν αποτελεί μία ξεχωριστή κατηγορία λογιστικής αλλά 

μία ειδική κατηγορία, η οποία επικεντρώνεται στις λογιστικές τεχνικές και πρακτικές 

που χρησιμοποιούνται σε εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλες επιχειρήσεις του 

τουριστικού κλάδου. Σήμερα, η ξενοδοχειακή λογιστική συνιστά ένα εργαλείο, το 

οποίο έχει ενσωματωθεί στις καθημερινές πρακτικές διαχείρισης των ξενοδοχειακών 

επιχειρήσεων και συμβάλλει στη διαδικασία λήψης αποφάσεων επί διαφόρων 

θεμάτων. Κατά τις τελευταίες δεκαετίες, το επιχειρηματικό περιβάλλον, των 

ξενοδοχειακών επιχειρήσεων συμπεριλαμβανομένων, έχει καταστεί ιδιαίτερα 

πολύπλοκο. Ως αποτέλεσμα, η ξενοδοχειακή λογιστική έχει μετατραπεί σε μία 

πολυεπίπεδη δραστηριότητα, η οποία αναπτύσσεται σε συνάρτηση με τη στρατηγική, 

το μέγεθος και τα λοιπά χαρακτηριστικά κάθε ξενοδοχειακού οργανισμού.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 

4.1 Εισαγωγή 

 

Στα πλαίσια της παρούσας ενότητας, πραγματοποιείται μία παρουσίαση της 

μεθοδολογικής προσέγγισης που ακολουθήθηκε για τους σκοπούς της εργασίας και 

του τρόπου συλλογής και ανάλυσης των δεδομένων. Επιπλέον, παρουσιάζεται 

αναλυτικά η περίπτωση εφαρμογής της ξενοδοχειακής λογιστικής, στα πλαίσια μίας 

μικρής, Ελληνικής ξενοδοχειακής μονάδας, με λεπτομερείς αναφορές στην οργάνωση 

των λογιστικών εργασιών αυτής, στα έσοδα και τα κόστη της, στην τιμολόγηση και 

τις προωθητικές ενέργειες που πραγματοποιεί, σε συνάρτηση με τις λογιστικές 

διαδικασίες που εφαρμόζει. 

4.2 Μεθοδολογική προσέγγιση έρευνας 

 

Σύμφωνα με τους Saunders et al. (2007), η έρευνα αναφέρεται στη διαδικασία που 

πραγματοποιούν οι άνθρωποι προκειμένου να ανακαλύψουν πράγματα με ένα 

συστηματικό τρόπο και να συμβάλλουν στην αύξηση της γνώσης τους.  

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να μελετήσει τη ξενοδοχειακή λογιστική και τον 

τρόπο με τον οποίον αυτή εφαρμόζεται σε μικρού μεγέθους, οικογενειακές 

ξενοδοχειακές επιχειρήσεις 

Οι πιο συνήθεις μεθοδολογικές προσεγγίσεις είναι η επαγωγική και η αφαιρετική 

προσέγγιση (Saunders et al., 2009; Naresh et al., 2006). Στα πλαίσια της αφαιρετικής 

προσέγγισης, ο ερευνητής αναπτύσσει μία θεωρία και μία ή περισσότερες υποθέσεις 

καθώς και μία στρατηγική για να ελέγξει τις υποθέσεις. Αντίθετα, στα πλαίσια της 

παραγωγικής προσέγγισης, ο ερευνητής συλλέγει δεδομένα και αναπτύσσει μία 

θεωρία ως αποτέλεσμα των δεδομένων που έχουν αναλυθεί (Saunders et al., 2009). Η 

διεθνής βιβλιογραφία υποστηρίζει ότι η επαγωγική προσέγγιση είναι μία διαδικασία 

με αυξημένες απαιτήσεις ως προς το χρόνο και τους πόρους που απαιτούνται 

προκειμένου να είναι επιτυχημένη (Saunders et al., 2009; Yin, 2003). Ως αποτέλεσμα, 
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προτείνεται, κατά κύριο λόγο, σε ερευνητές που διαθέτουν αυξημένη εμπειρία. Εκτός 

των δύο προαναφερόμενων προσεγγίσεων, οι ερευνητές έχουν τη δυνατότητα να 

εφαρμόσουν και μία τρίτη μορφή μεθοδολογικής προσέγγιση, η οποία περιλαμβάνει 

στοιχεία τόσο της επαγωγικής όσο και της αφαιρετικής μεθόδου. Για τους σκοπούς 

της συγκεκριμένης εργασίας, και με δεδομένα τα χαρακτηριστικά κάθε προσέγγισης, 

η συγγραφέας επέλεξε να υιοθετήσει την αφαιρετική προσέγγιση, 

συμπεριλαμβάνοντας, παράλληλα, και στοιχεία της παραγωγικής προσέγγισης. Αυτός 

ο τρόπος, θα επιτρέψει στη συγγραφέα να εφαρμόσει το θεωρητικό και το πρακτικό 

κομμάτι ώστε να έχει μία δομημένη προσέγγιση.  

Εκτός της διάκρισης σε επαγωγική και αφαιρετική, η ερευνητική μέθοδος που 

υιοθετείται κατά την προσέγγιση μίας μελέτης διακρίνεται στις επεξηγηματική, 

περιγραφική και εξερευνητική (Saunders et al., 2009). Πιο αναλυτικά: 

 Η εξερευνητική μελέτη θεωρείται ιδιαίτερα χρήσιμη σε περιπτώσεις 

προσπάθειας κατανόησης ενός προβλήματος (Saunders et al., 2009), καθώς 

επιτρέπει στον ερευνητή να περιορίζει το εύρος ιδεών στο οποίο εστιάζει, όσο 

προχωρά η έρευνα (Adams and Schvaneveldt, 1991). Επιπλέον, η 

εξερευνητική μελέτη προσφέρει το πλεονέκτημα της ευελιξίας και της 

προσαρμοστικότητας στην αλλαγή, λόγω του μεγάλου όγκου δεδομένων που 

συλλέγει ο ερευνητής.  

 Η περιγραφική μελέτη αποτελεί προέκταση ή και μέρος της εξερευνητικής 

μελέτης (Saunders et al., 2009). Ως αποτέλεσμα απαιτεί ξεκάθαρη κατανόηση 

του φαινομένου για το οποίο ο ερευνητής πρόκειται να συλλέξει στοιχεία, 

πριν από τη συλλογή των στοιχείων. 

 Η επεξηγηματική μελέτη αναφέρεται στη μελέτη μίας κατάστασης ή ενός 

προβλήματος ώστε να ερμηνευθούν οι σχέσεις μεταξύ μεταβλητών (Saunders 

et al., 2009). 

Στην περίπτωση της εν λόγω μελέτης, η πλέον κατάλληλη προσέγγιση, σύμφωνα με 

τη συγγραφέα, είναι ένας συνδυασμός μεταξύ εξερευνητικής και περιγραφικής. Αυτό 

οφείλεται στην πεποίθηση ότι υπάρχει μεγάλος όγκος πληροφοριών που μπορούν να 

συλλεχθούν για το συγκεκριμένο θέμα (εξερευνητική προσέγγιση), ενώ, την ίδια 

στιγμή, πρόκειται για μία δομημένη έρευνα που αποσκοπεί στην μελέτη της 
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ξενοδοχειακής λογιστικής και του τρόπου με τον οποίον αυτή εφαρμόζεται σε μικρού 

μεγέθους, οικογενειακές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. 

4.3 Μέθοδος μελέτης περιπτώσεων (Case study) 

 

Η μέθοδος της μελέτης περιπτώσεων εφαρμόζεται κατά την εξερεύνηση ενός 

σύγχρονου φαινομένου στα πλαίσια της πραγματικής ζωής, όταν τα όρια μεταξύ του 

φαινομένου και του πλαισίου δεν είναι απολύτως διακριτά και όταν 

χρησιμοποιούνται πολλαπλές πηγές πληροφοριών (Yin, 2003).  

Μία από τις σημαντικότερες δυσκολίες που παρουσιάζει η εφαρμογή της μεθόδου 

μελέτης περιπτώσεων είναι η δυσκολία γενίκευσης γεγονότων, καταστάσεων και 

συμπερασμάτων που βασίζονται σε μία μόνο μελέτη περίπτωσης. Αντίθετα, κατά την 

εξέταση περισσότερων περιπτώσεων, δίνεται η δυνατότητα σύγκρισης των 

αποτελεσμάτων και εξέτασης του κατά πόσο αυτά είναι εφαρμόσιμα και σε άλλες 

περιπτώσεις (Saunders et al., 2007). Παρ’ όλα αυτά, η επιλογή μελέτης περισσότερων 

της μίας περιπτώσεων απαιτεί αυξημένους πόρους, καθιστώντας δύσκολο το 

σχεδιασμό της έρευνας, καθώς θα πρέπει να είναι αφενός θεμιτός, αφετέρου εντός 

των ορίων των πόρων. Βάσει των παραπάνω, στα πλαίσια της παρούσας έρευνας, θα 

πραγματοποιηθεί μελέτη μίας μόνο περίπτωσης ξενοδοχειακής επιχείρησης. 

4.4 Συλλογή και ανάλυση στοιχείων 

 

Τα δεδομένα που μπορούν να συλλεχθούν στα πλαίσια μίας έρευνας διακρίνονται σε 

ποιοτικά και ποσοτικά. Όπως εξηγούν οι Naresh et al. (2006), η ποιοτική έρευνα 

αναφέρεται σε έναν μη δομημένο, πρωτογενή εξερευνητικό σχεδιασμό, που βασίζεται 

σε μικρά δείγματα για την εξαγωγή συμπερασμάτων ενώ η ποσοτική έρευνα είναι ένα 

είδος τεχνικής που ποσοτικοποιεί δεδομένα και συνήθως εφαρμόζει κάποιο είδος 

στατιστικής ανάλυσης.  

Για τους σκοπούς της συγκεκριμένης εργασίας, θα πραγματοποιηθεί ποιοτική έρευνα, 

η οποία θα περιλαμβάνει τη συλλογή στοιχείων από εξωτερικές πηγές. Στην 

περίπτωση της μελέτης περιπτώσεων, η συλλογή των στοιχείων μπορεί να 

πραγματοποιηθεί είτε μέσω της διεξαγωγής συνεντεύξεων, είτε μέσω της 
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παρατήρησης, είτε μέσω της μελέτης εγγράφων και αρχείων. Στη συγκεκριμένη 

περίπτωση, κατά την οποία θα εξετασθούν οι λογιστικές διαδικασίες μίας 

ξενοδοχειακής επιχείρησης, για τη συλλογή των δεδομένων θα χρησιμοποιηθεί η 

μέθοδος της παρατήρησης και θα μελετηθούν έγγραφα και αρχεία Για τη διεξαγωγή 

της συγκεκριμένης έρευνας, ο συγγραφέας επέλεξε τη συλλογή στοιχείων από 

έγγραφα και αρχεία και την παρατήρηση. Τα δεδομένα που θα συλλεχθούν 

αναμένεται να υποστηρίξουν και ενδεχομένως να συμπληρώσουν άλλα στοιχεία, που 

θα συλλεχθούν κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της έρευνας. 

Σε επίπεδο ανάλυσης των στοιχείων, υπάρχει η δυνατότητα εφαρμογής τεσσάρων 

διαφορετικών στρατηγικών (Yin, 2009). Η πλέον σχετική στρατηγική, στα πλαίσια 

της συγκεκριμένης εργασίες, στηρίζεται σε θεωρητικά στοιχεία ενώ ο σχεδιασμός της 

προκύπτει από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας που παρουσιάστηκε σε 

προηγούμενη ενότητα.  

4.5 Εγκυρότητα και αξιοπιστία 

 

Προκειμένου να διασφαλιστεί η εγκυρότητα και η αξιοπιστία των δεδομένων που θα 

χρησιμοποιηθούν και κατά συνέπεια των συμπερασμάτων που θα εξαχθούν κατά την 

ολοκλήρωση της εργασίας, θα χρησιμοποιηθούν πρακτικές πληροφορίες, οι οποίες θα 

προέρχονται από την υπό εξέταση επιχείρηση και θεωρητικά δεδομένα, τα οποία θα 

αντληθούν από βιβλία και άρθρα δημοσιευμένα σε διεθνώς αναγνωρισμένα 

επιστημονικά περιοδικά.  

Τέλος, όσον αφορά στην εξωτερική εγκυρότητα, η οποία αναφέρεται, κατά κύριο 

λόγο, στον τρόπο επιλογής των ανθρώπων και οργανισμών που συμμετείχαν στην 

έρευνα, αυτή θεωρείται περιορισμένη καθώς χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα μόνο από 

έναν οργανισμό, με αποτέλεσμα τα ευρήματα της εργασίας να μη μπορούν εύκολα να 

γενικευθούν και εκτός του πλαισίου της εργασίας. 

4.6 Παρουσίαση ξενοδοχειακής επιχείρησης 

 

Η υπό εξέταση ξενοδοχειακή επιχείρηση, η οποία στο εξής θα αναφέρεται ως 

«Ξενοδοχείο Χ», συνιστά μία μικρή σε μέγεθος, ξενοδοχειακή μονάδα πολυτελείας, η 
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οποία βρίσκεται σε ορεινό χωριό της ευρύτερης περιοχής της Ηπείρου. Πρόκειται για 

οικογενειακή επιχείρηση, η οποία ιδρύθηκε το 2007 και διοικείται από τα μέλη της 

οικογένειας, στην οποία ανήκει. Διαθέτει συνολικά εξήντα δύο (62) σουίτες, οι 

οποίες, βάσει του μεγέθους, των παροχών και της τιμής τους, διακρίνονται σε πέντε 

(5) κατηγορίες καθώς και εστιατόριο που προσφέρει γεύματα καθ’ όλη τη διάρκεια 

της ημέρας, χώρο γυμναστηρίου, κέντρο αισθητικής και ευεξίας, χώρο διεξαγωγής 

κοινωνικών εκδηλώσεων και εταιρικών συνεδρίων. Λόγω της τοποθεσίας της 

ξενοδοχειακής μονάδας, οι υπεύθυνοι προβολής και μάρκετινγκ της επιχείρησης 

προβάλλουν στους επισκέπτες, κατά κύριο λόγο, τον ορεινό τουρισμό και τη 

δυνατότητα δημιουργίας εμπειριών μέσω της συμμετοχής σε δραστηριότητες στη 

φύση ενώ παρουσιάζουν ως κίνητρο τη γνωριμία με τον πολιτισμό και την ιστορία 

της περιοχής και τη γαστρονομία αυτής καθώς και την πραγματοποίηση εκδρομών 

στους γύρω οικισμούς.  

4.7 Οργάνωση λογιστικών εργασιών της επιχείρησης 

 

Παρά το μικρό της μέγεθος, η υπό εξέταση ξενοδοχειακή επιχείρηση εκτελεί 

εσωτερικά το σύνολο των λογιστικών της εργασιών. Συγκεκριμένα, διαθέτει 

εσωτερικό λογιστήριο το οποίο υπάγεται στο τμήμα χρηματοικονομικής διοίκησης 

της επιχείρησης. Το τελευταίο απασχολεί συνολικά τέσσερις εργαζομένους: (i) έναν 

υπάλληλο υπεύθυνο για την καταχώρηση των παραστατικών και την έκδοση των 

τιμολογίων, (ii) έναν υπάλληλο υπεύθυνο για τη διαχείριση των εισπρακτέων και 

πληρωτέων λογαριασμών, (iii) τον υπεύθυνο λογιστηρίου και  (iv) τον οικονομικό 

διευθυντή. Ο οικονομικός διευθυντής αναφέρεται στο γενικό διευθυντή της 

επιχείρησης και είναι υπεύθυνος για την ορθή λειτουργία του τμήματος του, τη 

σύνταξη του συνόλου των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, σε μηνιαία και ετήσια 

βάση και την παρουσίαση αυτών στα διοικητικά στελέχη των υπολοίπων τμημάτων 

και στο διοικητικό συμβούλιο της επιχείρησης. 

Για την εκτέλεση και οργάνωση των λογιστικών της εργασιών έχει εγκαταστήσει και 

χρησιμοποιεί λογιστικό πληροφοριακό σύστημα, το οποίο συμβάλλει στις ενέργειες 

του σχεδιασμού, του ελέγχου και της λήψης αποφάσεων, στα πλαίσια λειτουργίας της 

επιχείρησης. Συγκεκριμένα, όσον αφορά στη δραστηριότητα του ελέγχου, το 

Ξενοδοχείο Χ χρησιμοποιεί το λογιστικό πληροφοριακό του σύστημα για: 
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 Την παροχή πληροφόρησης στο ξενοδοχειακό σύστημα ως προς τον κύκλο 

παροχής υπηρεσιών, σε σχέση με τη διαχείριση κόστους και την τιμολόγηση 

των προϊόντων 

 Την παροχή πληροφόρησης στο ξενοδοχειακό σύστημα ως προς την 

πρόσληψη νέων υπαλλήλων, σε σχέση με τους ανθρώπινους πόρους της 

επιχείρησης. 

 Την παροχή πληροφόρησης αναφορικά με το σχεδιασμό του μελλοντικού 

συστήματος μισθοδοσίας, μέσω των δεδομένων του υφιστάμενου συστήματος 

μισθοδοσίας. 

Όσον αφορά στη δραστηριότητα του ελέγχου, το Ξενοδοχείο Χ χρησιμοποιεί το 

λογιστικό πληροφοριακό του σύστημα: 

 Στη διαδικασία ελέγχου της αποτελεσματικότητας του ξενοδοχείου στη 

διατήρηση των διαφόρων κατηγοριών κόστους σε χαμηλά επίπεδα, 

διατηρώντας, παράλληλα, υψηλά τα επίπεδα ποιότητας. 

 Στην παροχή, στα διοικητικά στελέχη του ξενοδοχείου, πληροφόρησης 

αναφορικά με το κόστος λειτουργίας του Ξενοδοχείου Χ. 

Όσον αφορά στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, το Ξενοδοχείο Χ χρησιμοποιεί το 

λογιστικό πληροφοριακό του σύστημα και την πληροφόρηση που αυτό παράγει για 

τη σύνταξη των καταστάσεων εσόδων, για τη λήψη επενδυτικών αποφάσεων, για τη 

λήψη χρηματοοικονομικών αποφάσεων και αποφάσεων που αφορούν στη διαχείριση 

μετρητών, για τη λήψη αποφάσεων του τμήματος μάρκετινγκ ή αποφάσεων που 

αφορούν στην ανάπτυξη νέων υπηρεσιών καθώς και στη λήψη αποφάσεων που 

αφορούν στην κατανομή του κέρδους. 

4.8 Έσοδα και κόστη της επιχείρησης 

 

Η κύρια πηγή εισοδήματος του Ξενοδοχείου Χ προέρχεται από την ενοικίαση των 

δωματίων στους επισκέπτες της. Τα έσοδα δωματίου διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο 

του δωματίου που επιλέγει ο επισκέπτης αλλά και με τον τρόπο πραγματοποίησης της 

κράτησης, καθώς η τελευταία μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε κατόπιν άμεσης 

επικοινωνίας με το ξενοδοχείο είτε μέσω μηχανής αναζήτησης καταλυμάτων (π.χ. 

Booking.com). Όσον αφορά στα κέντρα κέρδους, αυτά περιλαμβάνουν το τμήμα των 
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δωματίων, το τμήμα τροφοδοσίας και κάβας, το τμήμα του κέντρου αισθητικής και 

ευεξίας καθώς και δευτερεύοντα λειτουργικά τμήματα. Κάθε ένα από τα 

προαναφερόμενα τμήματα περιλαμβάνουν έναν αριθμό υπο-τμημάτων, ενώ τα κόστη 

που προκύπτουν κατά τη λειτουργία του ξενοδοχείου αποδίδονται στο συγκεκριμένο 

υπό-τμήμα, από τη λειτουργία του οποίου δημιουργούνται. 

Πιο αναλυτικά, τα κόστη που συνδέονται με τα έσοδα δωματίων περιλαμβάνουν το 

κόστος μισθοδοσίας και λοιπά έξοδα. Περαιτέρω, το κόστος μισθοδοσίας αποτελείται 

από το κόστος μισθοδοσίας του διοικητικού στελέχους, της ρεσεψιόν, της υπηρεσίας 

υπνοδωματίων, του προσωπικού κρατήσεων και του προσωπικού των δημόσιων 

χώρων του ξενοδοχείου. Ως προς τα λοιπά έξοδα, κατά το στάδιο σύνταξης του 

προϋπολογισμού καθορίζεται ένα σταθερό ποσό εξόδων, το οποίο κατανέμεται στον 

πραγματικό αριθμό εργαζομένων κάθε τμήματος. Ως αποτέλεσμα, το κέρδος που 

προκύπτει από το συνολικό αριθμό δωματίων υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη το 

κόστος μισθοδοσίας και τα λοιπά έξοδα. 

Το τμήμα τροφοδοσίας και κάβας συνδέεται με έσοδα που προέρχονται από διάφορα 

υπό-τμήματα, όπως η υπηρεσία δωματίων, το τμήμα κουζίνας του ξενοδοχείου, το 

τμήμα διοργάνωσης κοινωνικών εκδηλώσεων και εταιρικών συνεδρίων και τα οποία 

προέρχονται από το σύνολο των πωλήσεων κατανάλωσης στους επισκέπτες του 

ξενοδοχείου. Για κάθε υπό-τμήμα, τα κόστη πωλήσεων, μισθοδοσίας και τα λοιπά 

έξοδα που υπολογίζονται στο στάδιο σύνταξης του προϋπολογισμού αφαιρούνται από 

τα έσοδα, προκειμένου να προκύψει το καθαρό αποτέλεσμα (κόστος ή ζημία) του 

τμήματος. Στην περίπτωση των τροφίμων και ποτών, το κόστος της απώλειας λόγω 

ληγμένων προϊόντων ή αποβλήτων, συμπεριλαμβάνεται στις πωλήσεις και δεν 

αποδίδεται σε άλλα έξοδα. 

Το κέντρο αισθητικής και ευεξίας του ξενοδοχείου δημιουργεί έσοδα μέσω των 

θεραπειών και πακέτων ευεξίας που προσφέρει στους επισκέπτες, τη λιανική πώληση 

προϊόντων αισθητικής και τη χρήση των εγκαταστάσεων του από τους επισκέπτες. Τα 

κόστη που συνδέονται άμεσα με τη λειτουργία του είναι το κόστος πωληθέντων, το 

κόστος μισθοδοσίας και λοιπά έξοδα. Αυτά αφαιρούνται από τα έσοδα ώστε να 

προκύψει το τελικό αποτέλεσμα (κέρδος ή ζημία) του τμήματος. 

Τέλος, στα δευτερεύοντα λειτουργικά τμήματα περιλαμβάνονται οι υπηρεσίες 

καθαρισμού ρούχων και λευκών ειδών καθώς και οι υπηρεσίες ενοικίασης χώρων του 
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ξενοδοχείου ή διοργάνωσης εκδρομών. Τα έσοδα που δημιουργούνται από τα 

συγκεκριμένα τμήματα προστίθενται στο συνολικό μικτό κέρδος. 

 Από την άλλη πλευρά, τα κέντρα κόστους της επιχείρησης διακρίνονται στο κέντρο 

Διοίκησης και Χρηματοοικονομικών, το κέντρο Πωλήσεων και Μάρκετινγκ και το 

κέντρο Συντήρησης. Η επιχείρηση έχει επιλέξει να μην κατανέμει τους 

συγκεκριμένους τύπους εξόδων στα επιμέρους τμήματα που αναφέρθηκαν παραπάνω, 

γεγονός που δεν επηρεάζει την ομοιομορφία στο σύστημα κοστολόγησής της. 

Πρόκειται για κόστη που βρίσκονται υπό τον έλεγχο του Ξενοδοχείου Χ και τα οποία 

είναι σταθερά κόστη που δημιουργούν πρόβλημα κατά την ποσοστιαία κατανομή 

τους στα κέντρα εσόδων της επιχείρησης. Τα μη κατανεμημένα λειτουργικά έξοδα 

διακρίνονται στα γενικά και διοικητικά έξοδα, τα έξοδα πωλήσεων και μάρκετινγκ, 

τα έξοδα κατανάλωσης νερού και ενέργειας, τα έξοδα μισθοδοσίας του προσωπικού 

επισκευών και συντήρησης και τα έξοδα συντήρησης. Για τον υπολογισμό του μικτού 

λειτουργικού κέρδους, αφαιρούνται από τα συνολικά έσοδα κάθε τμήματος τα 

συνολικά μη κατανεμημένα έξοδα. 

Άλλες κατηγορίες εξόδων, επί των οποίων, το Ξενοδοχείο Χ δε διαθέτει έλεγχο είναι 

τα έξοδα αποσβέσεων και τα έξοδα τόκων. Οι συγκεκριμένες κατηγορίες εξόδων δεν 

επιμερίζονται στα τμήματα εσόδων αλλά αφαιρούνται συνολικά από το μικτό 

λειτουργικό κέρδος. 

Κάποιες κατηγορίες εξόδων θεωρούνται άμεσα έξοδα ενώ άλλες ταξινομούνται ως 

έμμεσα έξοδα. Το κόστος πωληθέντων θεωρείται άμεσο έξοδο καθώς προκύπτει μόνο 

όταν δημιουργείται το έσοδο. Άμεσο έξοδο θεωρείται το κόστος καθαρισμού των 

λευκών ειδών, δεδομένου ότι το ξενοδοχείο προβαίνει σε αλλαγή των λευκών ειδών 

μόνο όταν το δωμάτιο είναι κατειλημμένο. Επιπλέον, ενώ κάποιες κατηγορίες εξόδων 

ταξινομούνται εύκολα στην κατηγορία των άμεσων εξόδων, άλλες κατηγορίες, όπως 

το κόστος μισθοδοσίας, πρέπει να διακριθούν σε άμεσο και έμμεσο κόστος. 

Ο οικονομικός διευθυντής του Ξενοδοχείου Χ προετοιμάζει, σε τριμηνιαία βάση, τις 

προβλέψεις εσόδων ανά τμήμα εσόδων. Στη συνέχεια, επικοινωνεί στα διοικητικά 

στελέχη των υπόλοιπων τμημάτων τον προϋπολογισμό ώστε να είναι σε θέση να 

διαχειριστούν τα έξοδα του τμήματός τους. 
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4.9 Τιμολόγηση 

 

Οι επισκέπτες του ξενοδοχείου Χ διακρίνονται σε τρεις κύριες κατηγορίες: (i) τους 

μεμονωμένους επισκέπτες, (ii) τις μηχανές αναζήτησης καταλυμάτων που 

προβαίνουν σε μαζικές κρατήσεις δωματίων και (iii) τους επισκέπτες που 

ενδιαφέρονται για τη διοργάνωση κοινωνικής εκδήλωσης ή εταιρικού συνεδρίου. Ο 

διευθυντής του τμήματος κρατήσεων εξετάζει, σε μηνιαία βάση, τις κρατήσεις των 

προηγούμενων ετών ανά τμήμα της αγοράς ώστε να προκύψει μία πρόβλεψη των 

εσόδων που θα μπορούσαν να δημιουργηθούν. Με το διαχωρισμό των επισκεπτών 

στα διάφορα τμήματα της αγοράς καθίσταται δυνατός ο καθορισμός της δυναμικής 

ανάπτυξης κάθε τμήματος, βάσει των τάσεων των προηγούμενων ετών. Ο συνολικός 

αριθμός ημερών διαμονής ανά δωμάτιο, τα έσοδα δωματίου και η μέση τιμή 

δωματίου προβλέπονται ετησίως, βάσει αφενός της πορείας των προηγούμενων ετών, 

αφετέρου άλλων παραγόντων που μπορεί να τα επηρεάσουν.  

Η συνεργασία του Ξενοδοχείου Χ με τις εταιρίες που λειτουργούν ως μηχανές 

αναζήτησης καταλυμάτων πραγματοποιείται μέσω σύμβασης και εφόσον η αύξηση 

του αριθμού των δωματίων από έτος σε έτος δε ξεπερνά ένα συγκεκριμένο ποσοστό, 

δεν κρίνεται απαραίτητη η διαπραγμάτευση της τιμή με ρυθμό αύξησης μεγαλύτερο 

του συγκεκριμένου αυτού ποσοστού. 

Ο αριθμός των δωματίων που αναμένεται να είναι κατειλημμένα ανά χρονική περίοδο 

και η πραγματική τιμή αυτών επηρεάζονται από διάφορες καταστάσεις που μπορεί να 

αντιμετωπίζει το Ξενοδοχείο Χ την εν λόγω περίοδο. Ο προϋπολογισμός καταρτίζεται 

σύμφωνα με τις τιμές που έχουν προβλεφθεί αλλά εξαρτάται, επίσης, και από τον 

προϋπολογισμό του αντίστοιχου πελάτη. Συγκεκριμένα, μία από τις σημαντικότερες 

προκλήσεις που αντιμετωπίζει το Ξενοδοχείο Χ είναι το γεγονός ότι, κατά τα 

τελευταία έτη, ο προϋπολογισμός της πλειοψηφίας των πελατών είναι περιορισμένος 

ενώ, τα επίπεδα προσφοράς είναι αρκετά υψηλότερα από τα επίπεδα ζήτησης για 

ξενοδοχειακές υπηρεσίες. 

Στην περίπτωση των τροφίμων και ποτών, οι τιμές διαμορφώνονται βάσει της 

εποχικότητας και των μενού. Επιπλέον, εντοπίζονται οι κυριότεροι ανταγωνιστές της 

επιχείρησης και συγκεντρώνονται οι απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με τα δικά 

τους μενού, προκειμένου το Ξενοδοχείο Χ να παρέχει στους επισκέπτες του μενού 
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ιδίων ποιοτικών επιπέδων σε ελαφρώς χαμηλότερες τιμές, εφόσον αυτό είναι εφικτό. 

Παρ’ όλα αυτά, κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού, λαμβάνονται υπόψη και 

λοιποί παράγοντες, όπως ο πληθωρισμός, ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας και η 

ισοτιμία του εγχώριου νομίσματος με τα ξένα νομίσματα. Τέλος, καταρτίζεται ο 

προϋπολογισμός ή ή πρόβλεψη των κερδών και ζημιών και παρουσιάζεται σε 

σύγκριση με τα προηγούμενα έτη. Κατά το πρώτο έτος, παρέχεται περισσότερο 

λεπτομερής πληροφόρηση καθώς η κατάσταση κερδών και ζημιών καταρτίζεται σε 

μηνιαία βάση ενώ τα ποσά των προηγούμενων ετών παρουσιάζονται σε ετήσια βάση. 

Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση των προβλέψεων. Παρέχεται αυξημένη 

πληροφόρηση για το πρώτο έτος καθώς τα δεδομένα παρέχονται σε μηνιαία βάση, 

ενώ για τα υπόλοιπα έτη παρέχονται τα ετήσια σύνολα. 

4.10 Προωθητικές ενέργειες και λογιστική 

 

Το τμήμα πωλήσεων και μάρκετινγκ του ξενοδοχείου έχει αναπτύξει ένα πρόγραμμα 

παροχής κινήτρων, το οποίο λειτουργεί ουσιαστικά ως ένα πρόγραμμα πελατειακών 

σχέσεων. Στα πλαίσια του εν λόγω προγράμματος, το Ξενοδοχείο Χ είτε διαμορφώνει 

ειδικά πακέτα διαμονής, όπως για παράδειγμα all-inclusive πακέτα με ισχύ σε 

εορταστικές περιόδους ή επίσημες αργίες, είτε αναπτύσσει μεμονωμένες υπηρεσίες 

με περιορισμένη ισχύ, όπως για παράδειγμα διοργάνωση ρεβεγιόν Πρωτοχρονιάς, 

είτε προσφέρει εκπτώσεις σε συγκεκριμένες υπηρεσίες για περιορισμένο χρονικό 

διάστημα, όπως για παράδειγμα έκπτωση στην τιμή των υπηρεσιών του κέντρου 

αισθητικής και ευεξίας. Το πρόγραμμα κινήτρων του Ξενοδοχείου Χ επικοινωνείται 

στους πελάτες αυτού σε μηνιαία βάση, στα πλαίσια της αποστολής του εταιρικού 

newsletter. 

Το σύστημα διοικητικής λογιστικής του ξενοδοχείου επιτρέπει στο τμήμα διαχείρισης 

των πωλήσεων να καθορίσει τη μέση τιμή και το μέσο κύκλο πωλήσεων ανά τμήμα 

της αγοράς. Βάσει της ανάλυσης που απαιτείται, εντοπίζονται διάφοροι τρόποι 

υπολογισμού τους. Σε επίπεδο ανάλυσης χρηματικών όρων, τα έσοδα αναλύονται ανά 

τμήμα. Οι αναλύσεις βάσει εθνικότητας και χώρας χρησιμοποιούνται σε μικρότερο 

βαθμό όταν πραγματοποιείται σύγκριση σε εθνικό επίπεδο, κυρίως για στατιστικούς 

σκοπούς. Σε ξενοδοχειακή βάση, τα δεδομένα αναλύονται, κατά κύριο λόγο, ανά 

ξενοδοχειακό τμήμα και ανά τμήμα της αγοράς. 
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4.11 Συμπεράσματα 

 

Από την ανάλυση του τρόπου εφαρμογής των διαδικασιών της ξενοδοχειακής 

λογιστικής από την μικρή, πολυτελή ξενοδοχειακή επιχείρηση που αποτέλεσε το 

δείγμα της έρευνας, προκύπτει ότι ο προϋπολογισμός εξακολουθεί να 

χρησιμοποιείται ως ένα παραδοσιακό εργαλείο κοστολόγησης, ενώ σε ισχύ είναι και 

η εφαρμογή της ανάλυσης της κερδοφορίας του πελάτη. Τα Ελληνικά ξενοδοχεία 

πολυτελείας που χρησιμοποιούν εργαλεία κοστολόγησης, επιμερίζουν το κόστος 

βάσει κέντρων κέρδους και όχι κέντρων κόστους ενώ δεν πραγματοποιούν 

επιμερισμό του κόστους βάσει της κατηγορίας του πελάτη, της διαμονής ή του τύπου 

του δωματίου του. Τέλος, συνάγεται η ύπαρξη σχέσης μεταξύ των λογιστικών 

πληροφοριακών συστημάτων και του εσωτερικού ελέγχου των ξενοδοχειακών 

μονάδων, όχι όμως η ανάθεση των λογιστικών εργασιών των μικρών ξενοδοχειακών 

επιχειρήσεων σε εξωτερικά οργανωμένα λογιστήρια. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

5.1 Σύνοψη συμπερασμάτων 

 

Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η μελέτη, σε θεωρητικό επίπεδο, του κλάδου 

της ξενοδοχειακής λογιστικής και η εξέταση του τρόπου οργάνωσης και διαχείρισης 

των λογιστικών εργασιών μίας μικρής ξενοδοχειακής επιχείρησης. Επιμέρους στόχοι 

της εργασίας ήταν η μελέτη της έννοιας της ξενοδοχειακής λογιστικής, του σκοπού 

της και άλλων εννοιών λογιστικής που συνδέονται με αυτήν και η μελέτη οργάνωσης 

και λειτουργίας των λογιστικών τμημάτων των μικρών και μεγάλων ξενοδοχειακών 

επιχειρήσεων καθώς και η σχέση μεταξύ του λογιστικού τμήματος και των λοιπών 

τμημάτων μίας ξενοδοχειακής επιχείρησης. Για τους σκοπούς της εργασίας, 

πραγματοποιήθηκε λεπτομερής ανασκόπηση της ελληνικής και διεθνούς 

βιβλιογραφίας καθώς και η μελέτη περίπτωσης μίας ελληνικής, μικρής ξενοδοχειακής 

επιχείρησης, η οποία κατατάσσεται στις πολυτελείς ξενοδοχειακές μονάδες και 

διοικείται υπό τη μορφή οικογενειακής επιχείρησης. 

Από τα αποτελέσματα της έρευνας προέκυψε ότι το αντικείμενο της ξενοδοχειακής 

λογιστικής έχει προσελκύσει σε μεγάλο βαθμό το ενδιαφέρον των ερευνητών, με 

αποτέλεσμα να έχει εκπονηθεί πλήθος ερευνών σε παγκόσμιο επίπεδο, οι οποίες 

εξετάζουν διάφορες πτυχές, και περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τη ξενοδοχειακή 

διοικητική λογιστική, τη διαχείριση κόστους και την εφαρμογή συστημάτων 

κοστολόγησης σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, την εφαρμογή των λογιστικών 

πληροφοριακών συστημάτων σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις καθώς και την ανάπτυξη 

και εφαρμογή πρακτικών πράσινης λογιστικής. Παράλληλα, η ανάλυση των 

δεδομένων που συλλέχθησαν κατά τη μελέτη της περίπτωσης της μικρής πολυτελούς 

ξενοδοχειακής επιχείρησης της Ηπείρου επιβεβαιώνει μέρος των συμπερασμάτων της 

διεθνούς βιβλιογραφίας. Πιο αναλυτικά, τα αποτελέσματα της παρούσας εργασίας 

ενισχύουν τα συμπεράσματα των Sevim and Korkmaz (2014) αναφορικά με τη χρήση 

του προϋπολογισμού ως ένα παραδοσιακό εργαλείο κοστολόγησης αλλά και των 

Noone and Griffin (1999) ως προς την εφαρμογή της ανάλυσης της κερδοφορίας του 

πελάτη. Επιπλέον, επιβεβαιώνονται τα ευρήματα των Zounta and Bekiaris (2009), οι 
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οποίοι υποστήριξαν ότι τα Ελληνικά ξενοδοχεία πολυτελείας που χρησιμοποιούν 

εργαλεία κοστολόγησης, επιμερίζουν το κόστος βάσει κέντρων κέρδους και όχι 

κέντρων κόστους ενώ δεν πραγματοποιούν επιμερισμό του κόστους βάσει της 

κατηγορίας του πελάτη, της διαμονής ή του τύπου του δωματίου του. Τέλος, 

ενισχύεται περαιτέρω η άποψη του Mndzebele (2013) αναφορικά με την ύπαρξη 

σχέσης μεταξύ των λογιστικών πληροφοριακών συστημάτων και του εσωτερικού 

ελέγχου των ξενοδοχειακών μονάδων, όμως αμφισβητείται η άποψη του Hales (2015) 

περί της ανάθεσης των λογιστικών εργασιών των μικρών ξενοδοχειακών 

επιχειρήσεων σε εξωτερικά οργανωμένα λογιστήρια. 

Σε κάθε περίπτωση και με δεδομένους τους περιορισμούς της, η παρούσα εργασία 

επιδιώκει να συμβάλλει στον εμπλουτισμό της διεθνούς και ελληνικής βιβλιογραφίας 

της ξενοδοχειακής λογιστικής, υπογραμμίζοντας τη δυναμική ανάπτυξη του 

συγκεκριμένου οικονομικού κλάδου και επισημαίνοντας την πολυπλοκότητα της 

διαχείρισης των λογιστικών εργασιών των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων λόγω της 

φύσης των ξενοδοχειακών μονάδων και της συνύπαρξης σε αυτές πολυάριθμων και 

διαφορετικών λειτουργικών τμημάτων. 

5.2 Περιορισμοί και προτάσεις για περαιτέρω έρευνα 

 

Προκειμένου να ενισχυθούν περαιτέρω τα αποτελέσματα της έρευνας και να μπορούν 

να γενικευθούν στο σύνολο του πληθυσμού, προτείνεται η διεξαγωγή αντίστοιχης 

έρευνας, μέσω της μελέτης δύο ή περισσότερων περιπτώσεων ξενοδοχειακών 

επιχειρήσεων. Πιο συγκεκριμένα, προτείνεται η μελέτη ενός δείγματος 

ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, με σκοπό να επιβεβαιωθεί η δυνατότητα ευρείας 

εφαρμογής των αποτελεσμάτων της εργασίας, είτε η μελέτη δύο ή περισσότερων 

ξενοδοχειακών επιχειρήσεων διαφορετικής κατηγορίας, με σκοπό να 

πραγματοποιηθεί σύγκριση μεταξύ των λογιστικών πρακτικών που εφαρμόζονται από 

κάθε κατηγορία ξενοδοχειακών επιχειρήσεων. 

Ένας περιορισμός της εργασίας αναφέρεται στην ποιοτική φύση των δεδομένων που 

συλλέχθηκαν και της έρευνας που πραγματοποιήθηκε. Τα εν λόγω δεδομένα 

συνέβαλλαν στη διαμόρφωση μίας ολοκληρωμένης αλλά γενικής εικόνας επί του 

τρόπου οργάνωσης και εκτέλεσης των λογιστικών εργασιών σε μία μικρή και 
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πολυτελή, οικογενειακή ξενοδοχειακή επιχείρηση. Με σκοπό τη λεπτομερή μελέτη 

του τρόπου χειρισμού συγκεκριμένων λογιστικών διαδικασιών, όπως η κοστολόγηση 

ή η τιμολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών, από τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις 

προτείνεται η διεξαγωγή περαιτέρω έρευνας, η οποία θα στηρίζεται στη συλλογή 

ποσοτικών δεδομένων ή δεδομένων που μπορούν να ποσοτικοποιηθούν, μέσω 

διανομής δομημένων ερωτηματολογίων ή μέσω πρόσβασης στις χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις των επιχειρήσεων προκειμένου να διαπιστωθεί ο ακριβής τρόπος 

εφαρμογής συγκεκριμένων λογιστικών διαδικασιών. 
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