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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η συνεχής αναφορά στον τομέα του τουρισμού στην χώρα μας, σε συνδυασμό 

με την συνεχή δραστηριοποίηση στον ξενοδοχειακό κλάδο, δημιούργησε την ανάγκη 

μελέτης του κλάδου αυτού συνδυαστικά με την εφαρμογή της λογιστικής. 

Στην διπλωματική αυτή εργασία, γίνεται μία προσπάθεια αποτύπωσης των 

θεσμικών πλαισίων της λογιστικής και στις αρχές της, στην ξενοδοχειακή λογιστική 

και τη πρακτική εφαρμογή των αριθμοδεικτών . Λόγω της, από την φύση της, 

ιδιαιτερότητας των ξενοδοχειακών μονάδων, εμφανίστηκε μία επιτακτική ανάγκη  

επίλυσης  των  διαφόρων  δυσκολιών  που  εμφανίζονται  στις  διοικήσεις  και  στα 

λογιστήρια  των ξενοδοχείων.  Με  την  εφαρμογή  των  λογιστικών  κανόνων  αλλά  

και  των κανόνων  λειτουργίας  των  τουριστικών  καταλυμάτων,  και  μέσα  από  την  

απεικόνιση  της ξενοδοχειακής λογιστικής και των λογιστικών συστημάτων 

παρακολούθησης, παρουσιάζεται ο τρόπος λειτουργίας των ξενοδοχειακών 

καταλυμάτων και οι διεργασίες που χρειάζεται να κάνει το λογιστήριο τους.  

Σκοπός της εργασίας είναι η εξέταση των λογιστικών γεγονότων και  μεθόδων  

της  ξενοδοχειακής  λογιστικής  με  βάση  τις  θεωρίες  και  εφαρμογές  της 

λογιστικής.  Τα  εμπειρικά  άρθρα  που  διερευνήθηκαν  είναι  για  το  ποιες  είναι  οι 

ιδιαιτερότητες παρακολούθησης της ξενοδοχειακές λογιστικής, ποιο είναι το 

αντικείμενο της και ποια τα προβλήματα που καλείται να αντιμετωπίσει.  

Τέλος,  παρουσιάζεται  ένα  υπόδειγμα  λειτουργίας  ενός  πρότυπου  

ξενοδοχείου εγκατεστημένο  στη Κρήτη.  Στην  πρακτική  εφαρμογή γίνεται  η  

απεικόνιση σημαντικών  λογιστικών  γεγονότων   με την ανάλυση των αριθμοδεικτών 

και φυσικά είναι  εμφανή  η  δυσκολία  καταγραφής  συγκριτικά  με άλλων ειδών 

επιχειρήσεις.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ο
 : 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1 Εισαγωγικές παρατηρήσεις 

 Στην πτυχιακή αυτή εργασία αποτυπώνεται ο ξενοδοχειακός κλάδος 

συνδυαστικά με τη λογιστική. Τα τελευταία χρόνια, ο τουριστικός κλάδος 

αναπτύσσεται ταχύτατα στη χώρα μας. Ο εκσυγχρονισμός του ξενοδοχειακού κλάδου 

αποτελεί μείζον θέμα συζήτησης. Η τουριστική βιομηχανία είναι, χωρίς αμφιβολία, 

βασικός πυλώνας της εγχώριας οικονομίας, προσφέροντας απασχόληση σε 

εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενους. Έτσι συνδράμει σημαντικά στη βελτίωση του 

ισοζυγίου εξωτερικών συναλλαγών και την οικονομική ανάπτυξη της χώρας μας. Ο 

Ελληνικός τουρισμός είναι από τους ελάχιστους τομείς της εθνικής μας οικονομίας, ο 

οποίος είναι ανταγωνιστικός σε παγκόσμιο επίπεδο. 

 Βασικός σκοπός είναι η Ελλάδα, να αποτελεί πρωταγωνιστικό ρόλο στο 

τομέα του τουρισμού μέχρι το 2020, σύμφωνα με το όραμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Παράλληλα οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις αυξάνονται ταχύτατα την τελευταία 

δεκαετία. Αυτό οδήγησε στην δημιουργία της ξενοδοχειακής λογιστικής η οποία είναι 

πολύ σημαντική για την ανάπτυξη των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων. Ο ρόλος της 

είναι πολύ σημαντικός για την ανάπτυξη τους καθώς παρέχει πληροφορίες- 

απαραίτητες- για τους υπεύθυνους των επιχειρήσεων. Λόγω λοιπόν της τεράστιας 

ανάπτυξης της ξενοδοχειακής επιχείρησης, της ξενοδοχειακής βιομηχανίας και του 

τεράστιου όγκου των συναλλαγών που δημιουργούνται από τα ξενοδοχεία έχει 

θεσπιστεί στη χώρα μας η ξενοδοχειακή λογιστική. Ο νόμος έχει επιβάλλει και 

καθιερώσει ιδιαίτερη φορολογική και λογιστική μεταχείριση στα ξενοδοχεία. Η 

ξενοδοχειακή λογιστική δεν είναι ανεξάρτητη από τη Γενική λογιστική και λειτουργεί 

σύμφωνα με τις έννοιες και τους όρους που αναφέρονται στις γενικές αρχές της 

λογιστικής και εφαρμόζονται γενικά σε όλους τους κλάδους των οικονομικών 

μονάδων. 

 

1.2  Σκοπός της εργασίας 

 Σκοπός της διπλωματικής είναι η εξέταση της λογιστικής των 

ξενοδοχειακών μονάδων και σε ότι αφορά τη λογιστική διαδικασία. Έχει διαπιστωθεί 

ότι οι παραδοσιακές τεχνικές λογιστικής διαχείρισης (π.χ. πρακτικές κατάρτισης 
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προϋπολογισμού, μέτρα κερδοφορίας, ανάλυση κερδοφορίας προϊόντων, ανάλυση 

κόστους αποδοτικότητας πελάτη και μη χρηματοδοτικά μέτρα για την αξιολόγηση 

των επιδόσεων) υιοθετήθηκαν ευρύτερα από τα πρόσφατα αναπτυσσόμενα εργαλεία 

και συμπεραίνεται ότι η παραδοσιακή λογιστική διαχείρισης είναι πολύ ζωντανή και 

καλή.  

 Οι εφαρμογές και πρακτικές λογιστικής διαχείρισης σε ξενοδοχεία  δείχνει 

τον τρόπο με τον οποίο  υποστηρίζει τη λήψη αποφάσεων διαχείρισης και τα 

συστήματα κοστολόγησης έχουν ως στόχο την ανάλυση των κέντρων εσόδων και 

είναι δομημένα σύμφωνα με τις αρχές οριακής κοστολόγησης. Επίσης, όσο για την 

οικονομική δομή και την κερδοφορία διαφόρων κατηγοριών ελληνικών ξενοδοχείων 

υπάρχουν διάφοροι λόγοι που σχετίζονται με τη χρηματοοικονομική διάρθρωση και 

την κερδοφορία των ξενοδοχείων. 

 

1.3 Δομή της εργασίας 

 Η διάρθρωση της εργασίας γίνεται σε πέντε κεφάλαια. Το δεύτερο κεφάλαιο 

περιλαμβάνει τη βιβλιογραφική επισκόπηση , δηλαδή έρευνες  και επιστημονικές 

μελέτες,  που έχουν γίνει με αντικείμενο τα ξενοδοχεία και τη ξενοδοχειακή 

λογιστική. 

 Το τρίτο κεφάλαιο περιλαμβάνει το θεσμικό πλαίσιο που θα ορίσουμε την 

έννοια της λογιστικής και της ξενοδοχειακής λογιστικής καθώς και της 

ξενοδοχειακής επιχείρησης όπως και το σκοπό ύπαρξης της καθεμίας. Επίσης 

αναλύουμε τους σημαντικότερους λογαριασμούς της ξενοδοχειακής λογιστικής. 

 Το τέταρτο κεφάλαιο περιέχει τη μελέτη περίπτωσης της ξενοδοχειακής 

επιχείρησης «ABC S.A» και πιο συγκεκριμένα με την ανάλυση οικονομικών 

καταστάσεων, όπου εκτιμάται η οικονομική κατάσταση και κερδοφορία της 

επιχείρησης, γεγονός που διευκολύνει τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. 

Τέλος, στο πέμπτο κεφάλαιο συνοψίζουμε τις βασικές θέσεις όλης της 

εργασίας και οδηγούμαστε σε συμπέρασμα κατά την ολοκλήρωση της εργασίας ,τους 

περιορισμούς που λήφθηκαν και τις προτάσεις για μελλοντικές έρευνες πάνω στο 

αντικείμενο της ξενοδοχειακής λογιστικής. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ο
  

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 

2.1 Εισαγωγή 

 Μεγάλες προσπάθειες έχουν γίνει στο χρηματοοικονομικό αλλά και στον 

λογιστικό κόσμο για την ανάλυση και τη κατανόηση της λογιστικής του 

ξενοδοχειακού τομέα. Ωστόσο, δύο λόγοι οδηγούν στην μελέτη της ξενοδοχειακής 

λογιστικής: 

Α) Η επιτακτική ανάγκη βελτίωσης της λογιστικής στο συγκεκριμένο κλάδο, λόγω 

της ραγδαίας εξέλιξης του στη χώρα μας και, 

Β) Η δυσκολία που αντιμετωπίζουμε στη φύση της παρακολούθησης της λογιστικής 

των ξενοδοχείων. 

 

2.2 Επισκόπηση ερευνών σχετικά με τη ξενοδοχειακή λογιστική  

 Σύμφωνα με τους Παυλάτο και τον Πάγγιο (2008), σκοπός τους είναι να 

αναφέρουν το επίπεδο υιοθεσίας και τα οφέλη που προκύπτουν από παραδοσιακές 

και σύγχρονες πρακτικές λογιστικής διαχείρισης στην ελληνική βιομηχανία 

φιλοξενίας. Έγινε εμπειρική έρευνα μέσω ερωτηματολογίων σε δείγμα 85 κορυφαίων 

ξενοδοχείων στην Ελλάδα.  

 Οι περιγραφικές στατιστικές σχετικά με το επίπεδο υιοθεσίας, τα σχετικά 

οφέλη και η μελλοντική έμφαση των μεμονωμένων πρακτικών παρέχουν τη βάση για 

συζήτηση. Τα ποσοστά υιοθέτησης για πολλές πρόσφατα αναπτυγμένες πρακτικές 

ήταν πολύ ικανοποιητικές. Συνολικά, διαπιστώθηκε ότι οι παραδοσιακές τεχνικές 

λογιστικής διαχείρισης (π.χ. πρακτικές κατάρτισης προϋπολογισμού, μέτρα 

κερδοφορίας, ανάλυση κερδοφορίας προϊόντων, ανάλυση κόστους αποδοτικότητας 

πελάτη και μη χρηματοδοτικά μέτρα για την αξιολόγηση των επιδόσεων) 

υιοθετήθηκαν ευρύτερα από τα πρόσφατα αναπτυσσόμενα εργαλεία. Συμπεραίνεται 

ότι η παραδοσιακή λογιστική διαχείρισης είναι πολύ ζωντανή και καλή.  

 Πολλά ξενοδοχεία θέλησαν να δώσουν μεγαλύτερη έμφαση στις πιο 

πρόσφατα αναπτυγμένες τεχνικές στο μέλλον, ιδιαίτερα τις τεχνικές κοστολόγησης με 

βάση τις δραστηριότητες (κοστολόγηση βάσει δραστηριοτήτων, κατάρτιση βάσει 

προϋπολογισμού βάσει δραστηριοτήτων και διαχείριση βάσει δραστηριοτήτων), 

ισορροπημένη βαθμολογία και συγκριτική αξιολόγηση. Η μελέτη εξέτασε μια μεγάλη 

σειρά αντικειμένων αφού, όπως συμβαίνει με όλες τις έρευνες, είναι πιθανό οι 
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ερωτηθέντες να έχουν παρερμηνεύσει κάποια στοιχεία. Δεύτερον, τα ευρήματα αυτής 

της μελέτης θα πρέπει να ερμηνευθούν έχοντας κατά νου ότι η έρευνα περιελάμβανε 

τα μεγαλύτερα ελληνικά ξενοδοχεία και όχι τον γενικό πληθυσμό ξενοδοχειακών 

επιχειρήσεων. 

 Τέλος, η έρευνα περιορίστηκε στον ελληνικό τομέα ξενοδοχείων. Η έρευνα 

παρέχει μια μοναδική λεπτομερή εξέταση των πρακτικών λογιστικής διαχείρισης και 

μια ένδειξη των μελλοντικών τάσεων. 

 Οι Μακρυγιαννάκης  και Σωτηριάδης (2005) διερευνούν εφαρμογές και 

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

βιβλιογραφία δείχνει τον τρόπο με τον οποίο η ΜΑ υποστηρίζει τη λήψη αποφάσεων 

διαχείρισης: Τα συστήματα κοστολόγησης έχουν ως στόχο την ανάλυση των κέντρων 

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

χρησιμοποιεί εκτεταμένα τις τεχνικές μέτρησης του προϋπολογισμού και των 

επιδόσεων για τη στήριξη επιχειρησιακών και στρατηγικών αποφάσεων. Στην 

παρούσα μελέτη διεξήχθη δειγματοληπτική έρευνα μέσω ενός δομημένου 

ερωτηματολογίου.  

 Τα ευρήματα δείχνουν ότι τα ελληνικά ξενοδοχεία χρησιμοποιούν τις 

τεχνικές της ΜΑ με όλους τους παραπάνω τρόπους, αλλά αποκαλύπτουν επίσης 

ορισμένες διαφορές, όπως η εφαρμογή μεθόδων πλήρους κοστολόγησης. Αυτό με τη 

σειρά του έχει επιπτώσεις στα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση 

των επιδόσεων των διαχειριστών, καθώς και για τις πληροφορίες που 

χρησιμοποιούνται για τη λήψη αποφάσεων τιμολόγησης. Επιπλέον, ο σχεδιασμός του 

προϋπολογισμού είναι πιο ευέλικτος από αυτόν που χρησιμοποιείται σε άλλους 

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

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

πωλήσεων επηρεάζουν κάποιες πρακτικές ΜΑ, ενώ η χρήση συγκεκριμένων μεθόδων 

και τεχνικών ΜΑ καθορίζει την έμφαση που δίδεται στην εφαρμογή άλλων. 

 Σε μία παρόμοια μελέτη, ο Lokman (2001), διερευνά τη χρήση λογιστικών 

συστημάτων διαχείρισης από γενικούς διευθυντές και διαχειριστές τμημάτων σε 

πολυτελή ξενοδοχεία. Επίσης, διερευνάμε την έμφαση των γενικών διευθυντών στους 

δείκτες χρηματοοικονομικών και μη χρηματοοικονομικών επιδόσεων, ενώ 

αξιολογούν τις επιδόσεις των διαχειριστών των τμημάτων τους. Επιπλέον, 

αξιολογείται η ικανοποίηση των στελεχών με τα στοιχεία και τη διαθεσιμότητα του 

http://www.tandfonline.com/author/Makrigiannakis%2C+Georgios
http://www.tandfonline.com/author/Soteriades%2C+Marios
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συστήματος διαχείρισης λογαριασμών του ξενοδοχείου (MAS). Τα αποτελέσματα 

δείχνουν ότι οι γενικοί διευθυντές και οι διευθυντές των τμημάτων κάνουν ισότιμη 

χρήση του MAS τόσο για βραχυπρόθεσμες όσο και για μακροπρόθεσμες αποφάσεις. 

Ωστόσο, μια λεπτομερής ανάλυση των δεδομένων από τις ομάδες διευθυντών δείχνει 

ότι οι γενικοί διευθυντές διαφέρουν από τους διαχειριστές των τμημάτων όσον αφορά 

τη χρήση του MAS για τη λήψη αποφάσεων. Επιπλέον, οι γενικοί διευθυντές, σε 

σύγκριση με τους διαχειριστές των τμημάτων, διαπιστώθηκε ότι είναι πιο 

ικανοποιημένοι από τη συχνότητα με την οποία είναι διαθέσιμα τα MAS. Οι 

υπεύθυνοι τμήματος της μελέτης ήταν υπεύθυνοι για τα τμήματα τροφίμων και ποτών 

και δωματίων. Το δείγμα είναι μάλλον μικρό γιατί μόνο 35 διαχειριστές από μια 

περιοχή στην Αυστραλία συμμετείχαν στη μελέτη.  

Επίσης, οι Anckar και  Walden, (2001) , υποστήριξαν ότι η εμφάνιση των 

παγκόσμιων ηλεκτρονικών αγορών στο Διαδίκτυο θεωρήθηκε ως μια ευκαιρία για τις 

μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις του τουρισμού να βελτιώσουν την ανταγωνιστική 

τους θέση. Ωστόσο, αρκετά εμπόδια εμποδίζουν μικρές οργανώσεις φιλοξενίας να 

επωφεληθούν από την πληροφορική και το Διαδίκτυο. Το παρόν έγγραφο αναφέρει 

ένα ερευνητικό πρόγραμμα δράσης για την εισαγωγή της τεχνολογίας του Διαδικτύου 

σε ένα μικρό ξενοδοχείο που βρίσκεται σε μια περιφερειακή περιοχή της Φινλανδίας. 

Στο πλαίσιο ενός έργου που χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, 

αναπτύχθηκε ένα ολοκληρωμένο σύστημα κρατήσεων και διαχείρισης ξενοδοχείων, 

το οποίο δημιούργησε μια ανασχεδιασμό πολλών επιχειρηματικών διαδικασιών. Το 

σύστημα, το οποίο διαθέτει υπηρεσίες κράτησης σε απευθείας σύνδεση (σε 

πραγματικό χρόνο) σε πελάτες, ήταν μια φθηνή και φιλική προς το χρήστη λύση 

ειδικά σχεδιασμένη για τους μικρούς και μεσαίους οργανισμούς φιλοξενίας με λίγες 

προηγούμενες γνώσεις πληροφορικής. Στον τομέα των ηλεκτρονικών συστημάτων 

κρατήσεων, το ξενοδοχείο είναι πρωτοπόρος, καθώς είναι το πρώτο ανεξάρτητο 

ξενοδοχείο στη Φινλανδία που προσφέρει online κρατήσεις μέσω ενός μη 

προσαρμοσμένου συστήματος κρατήσεων. 

 Σε ακόμη μία μελέτη, από τον Kotas (1982), διαπιστώθηκε ότι μία από τις 

μακρόπνοες παραδοχές λογιστικής του ξενοδοχείου είναι η χρήση λειτουργικών 

δεικτών στον έλεγχο και την αξιολόγηση της λειτουργικής αποτελεσματικότητας. 

Όσο χρήσιμο είναι οι λόγοι λειτουργίας για λόγους ελέγχου, η υπερβολική εξάρτηση 

http://www.emeraldinsight.com/author/Anckar%2C+Bill
http://www.emeraldinsight.com/author/Walden%2C+Pirkko
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από αυτή την ενιαία τεχνική ελέγχου αφήνει τον χειριστή του ξενοδοχείου ανεπαρκή 

γνώση των οικονομικών στοιχείων της λειτουργίας του ξενοδοχείου. Το παράδειγμα 

που δίνεται εδώ είναι ένα μοντέλο ενός ευρωπαϊκού ξενοδοχείου 100 δωματίων. 

 Επίσης σε μία έρευνα που έγινε από τον  Ni (2012) στο  Χονγκ Κονγκ 

κατέληξε ότι  ενιαίο σύστημα λογαριασμών για τη βιομηχανία καταλυμάτων 

(USALI) θέτει τα λογιστικά πρότυπα για τη βιομηχανία παρέχοντας λεπτομερείς 

οδηγίες για την κατηγοριοποίηση, την οργάνωση και την παρουσίαση οικονομικών 

πληροφοριών. Προκειμένου να συμβαδίζει με το δυναμικό επιχειρηματικό 

περιβάλλον του ξενοδοχείου και τις αντίστοιχες ανάγκες τροποποίησης της μορφής 

αναφοράς, το USALI ενημερώνεται τακτικά κάθε πέντε έως δέκα χρόνια. Η μελέτη 

αυτή διερεύνησε την ικανοποίηση της διοίκησης του ξενοδοχείου με τις λεπτομέρειες 

(στοιχεία γραμμής) του Χρονοδιαγράμματος του Τμήματος των δωματίων της 

τελευταίας έκδοσης του USALI στο Χονγκ Κονγκ και ζήτησε επιλογές τροποποίησης 

για την ενίσχυση της εφαρμογής του σε τοπικά ξενοδοχεία. Οι απόψεις των 

επαγγελματιών του κλάδου συλλέχθηκαν από διεξοδικές συνεντεύξεις με επτά 

Διευθυντές Διεύθυνσης Δωματίων και 14 οικονομικούς ελεγκτές, καθώς και μια 

συνέντευξη εστίασης με 10 μέλη επιτροπών του Hotel Controllers & Accountants 

Association του Χονγκ Κονγκ. Τα ευρήματα συμβάλλουν σημαντικά στην 

αναπροσαρμογή της απόδοσης των ξενοδοχείων. 

 Επίσης, o Cairns (2017) υποστηρίζει ότι το απλό μοντέλο εξόρυξης 

εξαντλημένων πόρων του Hotelling είναι ένα χρήσιμο μέσο για την αντιμετώπιση δύο 

θεμάτων στην οικονομική λογιστική: 

(1) Οι θεμελιώδεις ισοτιμίες στον υπολογισμό της απόσβεσης και της λογιστικής 

διπλής λογιστικής ή κυκλικής ροής ισχύουν και στις δύο περιπτώσεις λογιστικά και 

οικονομικά.  

(2) Τα κίνητρα, οι αποφάσεις και τα αποτελέσματα είναι κρίσιμα για την οικονομία. 

Υποστηρίζεται ότι η χρηματοοικονομική λογιστική ικανοποιεί τις απαιτήσεις του 

πρώτου θέματος, αλλά όχι το δεύτερο και ότι η πράσινη λογιστική είναι ελλιπής και 

στις δύο. Και οι δύο μπορούν να ικανοποιηθούν εάν τα κεφαλαιακά κέρδη 

περιλαμβάνονται στο καθαρό εισόδημα και το προϊόν. Συγκρίνονται με μελέτες 

γενικής οικονομίας. 
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2.3 Συμπεράσματα 

Λόγω της ραγδαίας εξέλιξης του τουρισμού με πυρήνα τα ξενοδοχεία, έχει 

κεντρίσει το ενδιαφέρων πολλών μελετητών. Η επιστήμη της λογιστικής σε 

συνδυασμό με τις ανάγκες παρακολούθησης, έχουν παροτρύνει σε μελέτη και 

καταγραφή αποτελεσμάτων των μελετών αυτών, με σημαντικότερο σκοπό τη 

βελτίωση της ξενοδοχειακής λογιστικής και την ορθή λήψη σημαντικών διοικητικών 

αποφάσεων.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

[13] 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ο
  

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 

3.1  Εισαγωγή 

Στο παρόν κεφάλαιο αναλύεται το θεσμικό πλαίσιο της λογιστικής, που αφορά τις 

ξενοδοχειακές μονάδες. Το κεφάλαιο περιλαμβάνει την ανάλυση της εξέλιξης, της 

έννοιας και το σκοπό της λογιστικής, τις γενικές αρχές της λογιστικής, τους κλάδους 

της λογιστικής όπου επικεντρωνόμαστε στην ξενοδοχειακή λογιστική αναλύοντας 

τους κυριότερους λογαριασμούς από το λογιστικό σχέδιο, τη μισθοδοσία 

προσωπικού, το ενιαίο σύστημα λογαριασμών (USALI) , και το σύστημα λογιστικής 

Main – Courante. 

 

3.2  Εξέλιξη, έννοια και σκοπός της Λογιστικής 

Η λογιστική είναι μία εφαρμοσμένη επιστημονική τεχνική η οποία εξελίχθηκε 

διαχρονικά, παράλληλα με την εξέλιξη της κοινωνικής και οικονομικής ζωής της 

ανθρωπότητας. Αρχικός σκοπός ήταν η διασφάλιση των κεφαλαίων των ιδιοκτητών 

των επιχειρήσεων από κλοπές και καταχρήσεις (διαχειριστική Λογιστική – 

Stewardship Accounting).  

Αργότερα με τη δημιουργία μεγάλων μονάδων, σκοπός της ήταν η παροχή των 

απαραιτήτων πληροφοριών στους μετόχους στους πιστωτές και στο επενδυτικό κοινό. 

Σήμερα όμως η διοίκηση των μεγάλων οικονομικών μονάδων εχει ανάγκη από 

πλήθος λεπτομερειακών πληροφοριακών στοιχείων, προκειμένου να παίρνει 

ορθολογικές αποφάσεις. Συνεπώς η λογιστική μετεξελίχτηκε από χρηματοοικονομική 

σε διοικητική λογιστική (Management Accounting), η 

οποία μετατόπισε το επίκεντρο του ενδιαφέροντος στην παροχή πληροφοριών για τη 

λήψη αποφάσεων που επηρεάζουν το μέλλον της επιχειρήσεως, την επέκταση της 

παραγωγής και την ανύψωση του επιπέδου ζωής. Τα τελευταία χρόνια ερευνάται ο 

κοινωνικός ρόλος της λογιστικής, που εκπορεύεται από την «κοινωνική επανάσταση» 

που συντελείται στον σύγχρονο κόσμο σήμερα.  

Η διοίκηση της επιχείρησης είναι υπεύθυνη όχι μόνο για την αποτελεσματική 

διαχείριση, που εκφράζεται με την αποδοτικότητα, αλλά επίσης και για ένα μεγάλο 
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αριθμό κοινωνικών προβλημάτων. Γίνεται ολοένα κατανοητό ότι οι παροχές της 

αναπτύξεως και του κέρδους, όπως μετριούνται στους παραδοσιακούς ισολογισμούς 

και λογαριασμούς αποτελεσμάτων χρήσεως, είναι πολύ στενές για να απεικονίσουν 

τη συνεισφορά της επιχειρήσεως στο κοινωνικό σύνολο. Γι αυτό γίνεται σήμερα 

ευρύς λόγος περί κοινωνικοοικονομικής αποδοτικότητας και περί κοινωνικού 

ισολογισμού των επιχειρήσεων.  

‘Έτσι ο σύγχρονος λογιστής σήμερα λειτουργεί σαν μία δρώσα κινητήρια δύναμη 

μέσα στο επιχειρησιακό περιβάλλον, συμμετέχει στη λήψη των αποφάσεων και 

παρέχει συμβουλές χρηματοοικονομολογιστικού περιεχομένου σε όλα τα επίπεδα της 

διοικητικής πυραμίδας. Ταυτόχρονα η υψηλή επιστημονική κατάρτιση που οφείλει να 

έχει, συμπληρώνεται με τη γνώση παράλληλων και συγγενών οικονομικών 

επιστημών ,όπου η αλληλεπίδραση της λογιστικής παιδείας και των γνώσεων που 

αποκτά από το ευρύτερο οικονομικό πεδίο ,είναι εμφανής σε οποιοδήποτε  στάδιο της 

δράσης του (Μπατσινίλας - Πατατούκας,2012). 

 

 

  Η λογιστική ως πυρήνας των οικονομικών επιστημών . 

(Μπατσινίλας  - Πατατούκας,2012) 

 

Η λογιστική είναι μία επιστημονική-διπλογραφική μέθοδος παρατηρήσεως, 

αναλύσεως, κατατάξεως και ελέγχου των απείρων σε αριθμό και πολυσύνθετων στη 

φύση τους λογιστικών γεγονότων, που αφορούν μία οικονομική μονάδα. Η 

διπλογραφία της λογιστικής συνίσταται στην παράλληλη παρακολούθηση των 

μεταβολών των στοιχείων της περιουσιακής διαρθρώσεως (Ισολογισμός) της 
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οικονομικής μονάδος, με την μεταβολή των αντίστοιχων στοιχείων της διαχειρίσεως 

(Αποτελέσματα Χρήσεως). Η διπλογραφική έκφραση της λογιστικής αποδίδεται με 

τις περίφημες πέντε λογιστικές δυάδες που είναι:  

α)Η δυάδα των αντιθέσεων των εννοιών «Χρέωση-Πίστωση». 

β)Η δυάδα των εγγραφών στο «Ημερολόγιο-Καθολικό», 

γ) Η δυάδα της διαρκούς ισότητας «Χρέωση = Πίστωση». 

δ) Η δυάδα της αντιδιαστολής Λογαριασμών Αξιών (πραγμάτων) και Λογαριασμών 

Τρίτων (προσωπικών). 

ε) Η δυάδα της αντιπαραθέσεως Λογαριασμών Ισολογισμού & Λογαριασμών 

Διαχειρίσεως.  

Οι βασικές λειτουργίες της λογιστικής αποδίδονται με την παρατήρηση, 

ανάλυση, κατάταξη κα, έλεγχο των λογιστικών γεγονότων. 

Η παρατήρηση  των λογιστικών γεγονότων συνιστάται στη διαπίστωσή τους, βάσει  

ορισμένων αποδεικτικών στοιχείων ή δικαιολογητικών. 

Η ανάλυση  των λογιστικών γεγονότων συνίσταται στον καθορισμό τη λογιστικής 

εγγραφής, η οποία αποτυπώνεται με χρονολογική σειρά στο Ημερολόγιο. 

Η κατάταξη των λογιστικών γεγονότων συνίσταται στην υπαγωγή αυτών σε τάξεις, 

που  δημιουργούνται με ένα συγκεκριμένο σχέδιο ταξινομήσεως και αποτελεί το 

Καθολικό. 

Ο έλεγχος των λογιστικών γεγονότων συνίσταται στην περιοδική ανακεφαλαίωση 

των ποσών χρεώσεων και πιστώσεων των λογαριασμών, και τη σύνταξη των 

Ισοζυγίων ποσών  για τη συμφωνία αυτών με τα ποσά χρεώσεων και πιστώσεων του 

Ημερολογίου (Μπατσινίλας  – Πατατούκας,2012). 

Σύμφωνα με το άρθρο 16 του ν.4308, η Λογιστική επιστήμη αναλύει, 

καταγράφει, προσδιορίζει ποσοτικά, ταξινομεί και συγκεντρώνει τα άπειρα σε αριθμό 

και πολυσύνθετα στη φύση τους λογιστικά γεγονότα, από τα οποία συνοπτικά 

πληροφοριακά στοιχεία αποκαλύπτει στις ενδιαφερόμενες ομάδες και  φορείς με τις 

οικονομικές καταστάσεις που σύμφωνα με τη διάταξη της όλες οι συναλλαγές και 

όλα τα γεγονότα που καταχωρούνται στα λογιστικά αρχεία ενσωματώνονται στις 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Αυτές οι καταστάσεις αποτελούν ενιαίο σύνολο 

και παρουσιάζουν εύλογα (εύλογη παρουσίαση), τα αναγνωριζόμενα περιουσιακά 

στοιχεία (στοιχεία του ενεργητικού), τις υποχρεώσεις, την καθαρή θέση, τα στοιχεία 
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εσόδων, εξόδων, κερδών και ζημιών, καθώς και τις χρηματοροές της εκάστοτε 

περιόδου, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου. 

 Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις των μεγάλων οντοτήτων του άρθρου 2, 

περιλαμβάνουν: 

α) Τον Ισολογισμό ή Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης (Πίνακας). 

β) Την Κατάσταση Αποτελεσμάτων (Πίνακας). 

γ) Την Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης (Πίνακας). 

δ) Την Κατάσταση Χρηματοροών (Πίνακας). 

ε) Το Προσάρτημα (Σημειώσεις). 

Συμπερασματικά σκοπός της λογιστικής είναι η παροχή πληροφοριών σε διάφορες  

κοινωνικές ομάδες και φορείς, για λήψη αποφάσεων, η υλοποίηση των οποίων 

συμβάλλει στην άνοδο της κοινωνικής ευημερίας. 

Λήπτες αυτών των οικονομικών πληροφοριών είναι: 

- Η Διοίκηση και οι Διευθυντές των επιχειρήσεων (Managers) 

- Οι ιδιοκτήτες της επιχειρήσεως 

- Οι πιστωτές και προμηθευτές της επιχειρήσεως 

- Οι πιθανοί ιδιοκτήτες, πιστωτές, προμηθευτές 

- Η φορολογούσα αρχή 

- Η εποπτεύουσα αρχή  

-Το προσωπικό της επιχείρησης  

- Οι πελάτες 

- Οι αρμόδιες κρατικές επιχειρήσεις  

- Οι εμπορικές ενώσεις  

- Τα συνδικαλιστικά σωματεία  

- Οι οικονομικοί αναλυτές 

- Τα χρηματιστήρια . 

Τα πληροφοριακά στοιχεία, που παράγει και αποκαλύπτει η λογιστική μέσω των 

Οικονομικών Καταστάσεων, αποκτούν μεγαλύτερη σπουδαιότητα για τους λήπτες 

αποφάσεων όταν εκτός από το να εμφανίζονται με απόλυτη σαφήνεια την 

πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης της χρηματοοικονομικής θέσης και 
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των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρείας είναι και διαχρονικά συγκρίσιμα μεταξύ 

τους (Μπατσινίλας - Πατατούκας, 2012). 

 

3.3 Γενικές Αρχές Λογιστικής 

«Γενικά παραδεγμένες λογιστικές αρχές» είναι ένας όρος της λογιστικής, που 

περιλαμβάνει τις συνήθειες, τους κανόνες και τις διαδικασίες, 

που είναι παραδεγμένες από τη λογιστική πρακτική σε ορισμένο χρόνο. 

Στη λογιστική ο όρος «αρχή» δε σημαίνει μια θεμελιώδη αλήθεια ή κάποιο 

αξίωμα, όπως συμβαίνει στις θετικές επιστήμες, αλλά μάλλον ένα γενικό 

νόμο ή κανόνα παραδεγμένο ή αναγνωρισμένο σαν έναν οδηγό για δράση. 

Σημαίνει μια μόνιμη μέθοδο ή βάση συμπεριφοράς ή πρακτικής. Οι λογιστικές αρχές 

είναι ανθρώπινα κατασκευάσματα, δεν είναι φυσικοί νόμοι και, 

συνεπώς, δεν είναι άκαμπτες. Αντίθετα, εξελίσσονται, αφού επηρεάζονται 

από τη λογιστική πρακτική, από τις ανάγκες των χρηστών των οικονομικών 

καταστάσεων, από τους νομικούς κανόνες, από τις γνώμες και ενέργειες των 

μετόχων, πιστωτών, εργατικών ενώσεων, των διοικήσεων των επιχειρήσεων, 

καθώς και από την πείρα των λογιστών. Μεταβολές σε αυτούς τους παράγοντες 

επηρεάζουν τις λογιστικές αρχές και τις λογιστικές διαδικασίες.  

Οι πιο βασικές από αυτές τις αρχές είναι οι ακόλουθες:  

1) Η αρχή της λογιστικής μονάδας. Κάθε επιχειρηματική, μονάδα θεωρείται 

ότι έχει τα δικά μέσα δράσης και δικές της υποχρεώσεις, τόσο έναντι τριών 

όσο και έναντι φορέων της, και ότι αποτελεί ξεχωριστή και αυτοτελή 

οντότητα. Υπάρχουν περιπτώσεις που θεωρείται λογιστική οντότητα για 

λόγους σκοπιμότητας ένας όμιλος επιχειρήσεων. 

2) Η αρχή του ιστορικού κόστους. Σύμφωνα με την αρχή του ιστορικού 

κόστους, το λογιστικό σύστημα πρέπει να παρέχει πληροφορίες σχετικά με το 

κόστος των πόρων της επιχείρησης, δηλαδή την τιμή στην οποία τους 

απέκτησε. Ιστορικό κόστος είναι το ποσό των χρημάτων που καταβλήθηκε για 

την απόκτηση στοιχείων του Ενεργητικού. 

3) Η αρχή της συνέχειας. Η λογιστική μονάδα συνεχίζει τη δραστηριότητά της 

για αόριστο χρονικό διάστημα (συνήθως μέχρι να υλοποιήσει το πρόγραμμά 

της και να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της).  
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4) Η αρχή της περιοδικότητας. Έχει επιβληθεί η συμβατική διαίρεση της ζωής 

των επιχειρηματικών μονάδων σε ίσα χρονικά διαστήματα, και ο περιοδικός 

προσδιορισμός των αποτελεσμάτων τους (συνήθως ως λογιστική περίοδος 

θεωρούνται τα ακόλουθα: τρίμηνο, εξάμηνο, έτος). 

5)  Η αρχή της αυτοτέλειας των χρήσεων. Το λογιστικό αποτέλεσμα της 

χρήσης προκύπτει ως διαφορά μεταξύ των εσόδων και των εξόδων με βάση 

την αρχή της συσχέτισης. Κατά αυτό τον τρόπο έσοδα ή έξοδα των 

προηγούμενων ή των επόμενων χρήσεων δεν θα πρέπει να λαμβάνονται 

υπόψη καθώς κάθε χρήση θεωρείται ανεξάρτητη.  

6) Η αρχή της αντικειμενικότητας. Σύμφωνα με την αρχή της 

αντικειμενικότητας, κάθε λογιστική πληροφορία πρέπει να δίνει την 

πραγματική εικόνα της κατάστασης ή του γεγονότος στο οποίο αναφέρεται. 

Για να γίνει αυτό, θα πρέπει κάθε κατάσταση ή λογιστικό γεγονός να 

αποτυπώνεται σε λογιστικά έγγραφα.  

7) Η αρχή της συγκρισιμότητας Σύμφωνα με αυτή την αρχή ένας επενδυτής 

μπορεί να καθορίσει τις προτιμήσεις του μεταξύ όλων των εναλλακτικών 

ενδεχομένων. 

8) Η αρχή της αναγνώρισης των εσόδων. Με βάση τη λογιστική αρχή της 

αναγνώρισης των εσόδων, τα έσοδα μίας επιχείρησης αναγνωρίζονται καθώς 

ένα προϊόν πωλείται ή μία υπηρεσία παρέχεται, ανεξαρτήτως του πότε 

πραγματικά εισπράττονται τα χρήματα.  

9) Η αρχή της συσχέτισης εσόδων – εξόδων. Σύμφωνα με την λογιστική αρχή 

της συσχέτισης εσόδων - εξόδων, τα έξοδα απαιτείται να αναγνωρίζονται στο 

ίδιο χρονικό διάστημα που πραγματοποιήθηκαν και τα έσοδα που οφείλονται 

σε αυτά. Έτσι συσχετίζονται τα έσοδα με τα έξοδα και προσδιορίζεται αν η 

επιχείρηση είχε κέρδος ή ζημιά από μια συναλλαγή.  

Παράδειγμα: Τα έξοδα πωλήσεων πρέπει να αναγνωριστούν όταν γίνουν οι 

πωλήσεις (και όχι όταν πληρωθούν από την επιχείρηση). Οι μισθοί των 

υπαλλήλων αναγνωρίζονται σαν έξοδο την εβδομάδα που δούλεψαν κι όχι την 

εβδομάδα που πληρώθηκαν. Σε ορισμένες περιπτώσεις δεν ακολουθείται η αρχή 

της συσχέτισης εσόδων - εξόδων για λόγους συνέπειας. Παράδειγμα: Η 

διαφήμιση αναγνωρίζεται ως έξοδο στο έτος πραγματοποίησης, καθώς μπορεί να 
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μετρηθεί το μελλοντικό οικονομικό όφελος και δεν είναι βέβαιο ότι θα φέρει 

έσοδα στο μέλλον.  

10) Η αρχή της αποκάλυψης / πλήρους γνωστοποίησης. Σύμφωνα με την αρχή 

της αποκάλυψης ή αρχή της πλήρους γνωστοποίησης, οι επιχειρήσεις πρέπει 

να πληροφορούν τους τρίτους για κάθε γεγονός ή κατάσταση του οποίου η 

συμβολή στη λήψη ορθολογικών αποφάσεων είναι καθοριστική 

(Nεγκάκης,2015). 

 

3.4 Κλάδοι Λογιστικής  Η λογιστική διακρίνεται σε διάφορους κλάδους. Οι 

βασικότεροι είναι:  

 Χρηματοοικονομική ή Γενική λογιστική : Ο κλάδος αυτός ασχολείται με την 

παροχή πληροφοριών κυρίως προς τους εκτός της οικονομικής μονάδας 

ευρισκόμενους και ενδιαφερομένους για την πορεία των εργασιών της. 

 Διοικητική Λογιστική: Σκοπός της είναι η παροχή πληροφοριών προς την διοίκηση 

της οικονομικής μονάδας προς λήψη ορθών επιχειρηματικών αποφάσεων. 

 Φορολογική ή Φοροτεχνική Λογιστική: Αυτή ασχολείται με θέματα φορολογικού 

Αυτή ασχολείται με θέματα φορολογικού περιεχομένου και με τις επιπτώσεις αυτών 

στην οικονομική μονάδα. 

 Ελεγκτική Λογιστική: Σκοπός της είναι ο έλεγχος της ορθότητας και πληρότητας 

των Λογιστικών βιβλίων και εκθέσεων, που γίνεται με βάση τόσο τις Λογιστικές 

αρχές και κανόνες όσο και την υπάρχουσα νομοθεσία, καθώς επίσης η ανάπτυξη των 

μεθόδων και τεχνικών εκείνων που καθιστούν τον έλεγχο αυτό συντομότερο και 

αποτελεσματικότερο. 

 Δημόσια ή Κυβερνητική Λογιστική: Ασχολείται με θέματα που αφορούν τον 

προϋπολογισμό και απολογισμό των εσόδων και εξόδων του κράτους, των δήμων και 

κοινοτήτων και ως ΝΠ. 

 Ξενοδοχειακή λογιστική : η οποία ασχολείται με τη χρονική εξιστόρηση των 

οικονομικών πράξεων και λογιστικών γεγονότων, την συσχέτιση, την 

παρακολούθηση και την συγκέντρωση στοιχείων κατά χρόνο. Στο κεφάλαιο που 

ακολουθεί θα ερευνήσουμε και θα αναλύσουμε διεξοδικά το συγκεκριμένο κλάδο 

σύμφωνα με τα υπάρχοντα βιβλία και στοιχεία. 
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3.5  Ξενοδοχειακή λογιστική  

Γενικότερα δεν δίνεται σαφής ορισμός για την ξενοδοχειακή λογιστική. Ωστόσο, 

μία γενική έννοια όπως μπορούμε να την ορίσουμε εμείς, ξενοδοχειακή λογιστική 

ασχολείται με την εξιστόρηση των οικονομικών πράξεων και λογιστικών γεγονότων 

δηλαδή τη συγκέντρωση, τη παρακολούθηση και τη συσχέτιση στοιχείων κατά 

χρόνο.  

Ο σκοπός της ξενοδοχειακής λογιστικής είναι ο προσδιορισμός της περιουσιακής 

συγκρότησης και διάρθρωσης του ξενοδοχείου ανά πάσα στιγμή, να παρακολουθεί 

τις μεταβολές των στοιχείων ύστερα από διάφορες οικονομικές πράξεις, να 

καταχωρεί τις μεταβολές των στοιχείων από διάφορες οικονομικές καταστάσεις, να 

ελέγχει τη δραστηριότητα και τη λειτουργία της επιχείρησης, να επιμελείται τη 

διαδικασία των διαφόρων κρίσιμων αποφάσεων και να φροντίζει την επεξεργασία 

των αποτελεσμάτων.  

Ξενοδοχειακή λογιστική σαν υφιστάμενος κλάδος της Γενικής Λογιστικής ,έχει 

τις ίδιες οικονομικές αρχές με αυτήν και χρησιμοποιεί το Ενιαίο Γενικό Λογιστικό 

Σχέδιο για τη λογιστική απεικόνιση των οικονομικών γεγονότων και συναλλαγών. 

Πρέπει η λογιστική οργάνωση να είναι τέτοια , ώστε να δίνει πληροφορίες σε κάθε 

στιγμή σχετικά με την περιουσιακή κατάσταση και την εξέλιξη των μεταβολών της 

,να παρακολουθεί κάθε σχέση με τους τρίτους , να ελέγχει και να προσδιορίζει τα 

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

πληροφοριακές και στατιστικές ανάγκες της διοίκησης.  

Οπότε η ξενοδοχειακή λογιστική είναι όργανο πληροφόρησης και διαφωτίζει τη 

διοίκηση όχι μόνο για τη περιουσιακή κατάσταση της επιχείρησης και για το 

οικονομικό αποτέλεσμα αλλά και για τα οικονομικά μεγέθη, όπως παραγωγικότητα, 

αποδοτικότητα, ρευστότητα, νεκρό σημείο κύκλου εργασιών τα οποία είναι απολύτως 

αναγκαία  για το προγραμματισμό της δράσης της επιχείρησης.(Λεκαράκου –

Νιζάμη,2011) 

  

3.6  Λογιστικό σχέδιο και κύριοι λογαριασμοί που αφορούν την 

ξενοδοχειακή λογιστική 

Οι έννοιες και οι όροι που αναφέρονται στις γενικές αρχές της λογιστικής είναι 

βασικοί και εφαρμόζονται σε όλους τους κλάδους των οικονομικών μονάδων. Το 

αντικείμενο ασχολιών και η λειτουργική δομή κάθε οικονομικής μονάδας εξαρτώνται 
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από τη μορφή του κλάδου στον οποίο ανήκει αυτή και συντελούν στο να αναφύονται 

πολλά ειδικότερα προβλήματα και ιδιομορφίες λογιστικής φύσης, ώστε η 

αντιμετώπιση τους να απαιτεί ειδικότερη µμεταχείριση από εκείνη της γενικής 

λογιστικής. Αυτό ασφαλώς επέβαλε την ανάγκη ύπαρξης των διάφορων κλάδων της 

εφαρμοσμένης λογιστικής.  

Η ξενοδοχειακή λογιστική αποτελεί υφιστάμενο κλάδο της γενικής λογιστικής 

και συνεπώς λειτουργεί σύμφωνα µε τις γενικές αρχές της. δηλαδή χρησιμοποιείται 

το λογιστικό σχέδιο ή σχέδιο λογαριασμών ώστε να εξαφανίζονται στα βιβλία µιας 

ξενοδοχειακής επιχείρησης οι συναλλαγές που πραγματοποιεί και οι οικονομικές της 

δραστηριότητες γενικότερα. Οι λογαριασμοί του ενιαίου γενικού λογιστικού σχεδίου 

που χρησιμοποιούνται από την ξενοδοχειακή λογιστική εξαρτάται από τη μορφή και 

τη διάρθρωση της επιχείρησης η του κλάδου.  

Οι κυριότεροι λογαριασμοί που αφορούν τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις είναι οι 

εξής:  

ΟΜΑ∆Α 1
η 

: ΠΑΓΙΑ 

11. ʺΚτίρια - Εγκαταστάσεις Κτιρίων - Τεχνικά Έργαʺ. Κτίρια είναι οι 

οικοδομικές κατασκευές, που γίνονται µε την χρησιμοποίηση δομικών υλικών και 

προορίζονται για εκμετάλλευση ή άλλη δραστηριότητα της οικονομικής μονάδας. 

Εγκαταστάσεις κτιρίων είναι πρόσθετες εγκαταστάσεις, όπως ηλεκτρικές, 

υδραυλικές, μηχανολογικές, κλιματιστικές, τηλεπικοινωνιακές, αποχετεύσεως, 

ενδοσυνεννοήσεως και άλλες, οι οποίες είναι συνδεδεμένες µε το κτίριο. Τεχνικά 

έργα είναι µόνιμες, κατά κανόνα, τεχνικές κατασκευές µε τις οποίες τροποποιείται το 

φυσικό περιβάλλον µε σκοπό την εξυπηρέτηση των δραστηριοτήτων της οικονομικής 

µονάδας (π.χ. δρόµοι, . πλατείες, γέφυρες, λίµνες, περιφράξεις κ.λπ.) Τα κτίρια - οι 

εγκαταστάσεις κτιρίων και τα τεχνικά έργα παρακολουθούνται στους σχετικούς 

υπολογαριασµούς του λογαριασμού 11, αφού έχει καταχωρηθεί:  

α) η αξία κτήσεώς τους ή η αξία που προκύπτει µετά από νόµιµη αναπροσαρμογή της 

αξίας κτήσεως και  

β) το κόστος κατασκευής τους. 
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14. "Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός". Στους υπολογαριασµούς του 14 

παρακολουθούνται τα έπιπλα και ο  λοιπός εξοπλισµός των διαφόρων κτιριακών 

χώρων της οικονομικής µμονάδας.  

14.00 "Έπιπλα". Παρακολουθούνται τα κινητά αντικείμενα ή εκείνα που είναι 

εγκατεστημένα, αλλά είναι δυνατό να αποχωριστούν εύκολα, και τα οποία 

προορίζονται για τη συμπλήρωση ή τον καλλωπισµό των κτιριακών χώρων και 

χρησιμοποιούνται από τους πελάτες και το προσωπικό της οικονομικής μονάδας στην 

οποία ανήκουν.  

14.01 "Σκεύη". Τα διάφορα είδη εστιάσεως τα οποία χρησιμοποιούνται για την 

εξυπηρέτηση αναγκών του ξενοδοχείου, εστιατορίου κ.λπ.  

14.02 "Μηχανές γραφείων". Οι κάθε είδους μηχανικές μηχανές γραφείων της 

οικονομικής µμονάδας (γραφομηχανές, αριθμομηχανές).  

14.03 "Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συστήµατα". Τα κάθε είδους 

ηλεκτρονικά µμηχανήματα που εξυπηρετούν τις ανάγκες της οικονομικής μονάδας.  

14.04 "Μέσα αποθηκεύσεως και μεταφοράς". Τα περιουσιακά στοιχεία που 

χρησιμοποιούνται ως μέσα αποθηκεύσεως και μεταφοράς, έχουν παραγωγική ζωή 

μεγαλύτερη από ένα έτος και αποσβένονται τµηµατικά (π.χ. δεξαμενές νερού, δοχεία, 

σιλό, κοντέινερ ή παλέτες).  

14.05 "Επιστημονικά όργανα". Τα φορητά µέσα, µε τα οποία εξασφαλίζονται οι 

αναγκαίες αναλύσεις, μετρήσεις και δοκιµές πάνω σε υλικά (π.χ. αντιδραστήρες, 

αποστακτήρες, ζυγοί ακριβείας).  

14.07 ʺΙματισμός". Ο ιματισμός γενικά που είναι απαραίτητος για την ξενοδοχειακή 

μονάδα (π.χ. σεντόνια, κουβέρτες, πετσέτες, μαξιλάρια, κουρτίνες). 

 14.08 "Εξοπλισµός τηλεπικοινωνιών". Τα κάθε είδους φορητά ή εγκατεστημένα 

µέσα τηλεπικοινωνιών (π.χ. τηλεφωνικά κέντρα, τηλεφωνικές συσκευές ή συσκευές 

τέλεξ).  

16. "Ασώµατες ακινητοποιήσεις και έξοδα πολυετούς απόσβεσης". Ασώµατες 

ακινητοποιήσεις (άϋλα πάγια στοιχεία), Άϋλα πάγια στοιχεία είναι τα ασώµατα 

εκείνα οικονομικά αγαθά, τα οποία µπορούν να αποτιµηθούν σε χρήµα και είναι 
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δυνατό να  αποτελέσουν αντικείμενο συναλλαγής είτε µόνα τους, είτε µαζί µε την 

οικονοµική μονάδα. 

16.00 "Υπεραξία επιχειρήσεως" (GOODWILL). Καταχωρείται και 

παρακολουθείται η υπεραξία που δημιουργείται κατά την εξαγορά ή συγχώνευση 

ολόκληρης οικονομικής μονάδας και που είναι ίση µε τη διαφορά μεταξύ του ολικού 

τιμήματος αγοράς και της πραγματικής αξίας των επιµέρους περιουσιακών της 

στοιχείων. Η υπεραξία της οικονομικής μονάδας στηρίζεται στην εκτίµηση για την 

ικανότητα της επιχείρησης να πραγματοποιεί υψηλά κέρδη, λόγω κυρίως της καλής 

φήµης, της εκτεταμένης πελατείας, της καλής οργάνωσης, των εξαιρετικών 

πλεονεκτημάτων της θέσεως που είναι εγκατεστημένη κ.α. Η υπεραξία της 

οικονομικής μονάδας αποσβένεται είτε εφάπαξ, είτε τµηµατικά και ισόποσα σε 

περισσότερες από µια χρήσεις, οι οποίες δεν είναι δυνατό να υπερβαίνουν τα πέντε 

έτη.  

16.04 "∆ικαιώµατα χρήσεως ενσώματων πάγιων στοιχείων". Παρακολουθείται η 

αξία της εισφοράς κατά χρήση, στην οικονοµική μονάδα, ενσώµατων πάγιων 

στοιχείων, για ορισµένο χρόνο, η οποία καθορίζεται µε νόµιµη διαδικασία 

εκτιµήσεως.  

16.10 "Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως". Είναι τα έξοδα 

καταρτίσεως και δηµοσιεύσεως του καταστατικού των οικονοµικών µονάδων 

εταιρικής µορφής, τα έξοδα δηµόσιας προβολής της ιδρύσεως, της καλύψεως του 

εταιρικού κεφαλαίου, της εκπονήσεως τεχνικών, εµπορικών και οργανωτικών 

µελετών, καθώς και τα έξοδα διοικήσεως που πραγµατοποιούνται µέχρι την έναρξη 

της εκµεταλλεύσεως. Αποσβένονται είτε εφάπαξ κατά το έτος πραγµατοποιήσεώς 

τους, είτε τµηµατικά και ισόποσα µέσα σε µια πενταετία. Συνηθισµένα έξοδα πρώτης 

εγκατάστασης για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις είναι: 

 - Πληρωµή αµοιβής τοπογράφου µηχανικού για την εκπόνηση τοπογραφικών 

σχεδίων και υποβολής των στις αρµόδιες υπηρεσίες. 

 - Πληρωµή αµοιβής στο µελετητικό γραφείο αρχιτέκτονα-πολιτικού µηχανικού για 

την εκπόνηση αρχιτεκτονικών σχεδίων και υποβολής των στον ΕΟΤ για έγκριση και 

έξοδα αρχιτεκτονικών σχεδίων για έκδοση οικοδοµικής άδειας.  

-Πληρωμή παραβόλων για την υποβολή τοπογραφικών και αρχιτεκτονικών σχεδίων.  

 



 
 

[24] 
 

16.19 ʺ Έξοδα πολυετούς απόσβεσης ʺ, Έξοδα πολυετούς απόσβεσης είναι εκείνα 

που γίνονται για την ίδρυση και αρχική οργάνωση της οικονομικής µμονάδας, την 

απόκτηση διαρκών μέσων εκμεταλλεύσεως, καθώς και για την επέκταση και 

αναδιοργάνωσή της. Τα έξοδα αυτά εξυπηρετούν την οικονομική µμονάδα για 

µμεγάλη χρονική περίοδο οπωσδήποτε µμεγαλύτερη από ένα έτος και για το λόγο 

αυτό αποσβένονται τμηματικά. 

ΟΜΑ∆Α 2η: ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 

 Στην οµάδα 2 παρακολουθούνται τα αποθέµατα της ξενοδοχειακής επιχείρησης, που 

προέρχονται από απογραφή ή από αγορά και προορίζονται να πωληθούν ή να 

αναλωθούν για την λειτουργία, συντήρηση και επισκευή του ξενοδοχείου.  

20. "Εµπορεύµατα" Είναι τα υλικά αγαθά, που αποκτούνται από την οικονοµική 

µονάδα µε σκοπό να µεταπωλούνται στην κατάσταση που αγοράζονται Τέτοια 

εμπορεύματα για την ξενοδοχειακή µονάδα είναι: εφηµερίδες, περιοδικά, τσιγάρα, 

εµπορεύµατα του mini market, είδη δώρων, είδη λαϊκής τέχνης κ.ά.  

Οι λογαριασµοί 20 - 28 λειτουργούν ως εξής:  

 Κατά την έναρξη της χρήσεως χρεώνονται µε την αξία των αποθεμάτων της 

προηγούµενης απογραφής.  

  Κατά την διάρκεια της χρήσεως χρεώνονται µε την αξία κτήσεως των αγοραζόµενων 

αγαθών και πιστώνονται µε τις ενδεχόµενες επιστροφές αγορών και τις εκτός 

τιµολογίου έκπτωσης.  

  Κατά το τέλος της χρήσεως, πιστώνονται µε χρέωση του λογαριασµού 80.00 

ʺΛογαριασµός γενικής εκµετάλλευσης" µε την αξία των αρχικών αποθεµάτων και 

την αξία των καθαρών, µετά την αφαίρεση των επιστροφών και των εκτός τιµολογίου 

εκπτώσεων, αγορών της χρήσεως, και χρεώνονται, µε πίστωση του 80.00 µε την αξία 

των τελικών αποθεµάτων. Οι αγορές αποθεµάτων που γίνονται κατά τη διάρκεια της 

χρήσεως, καταχωρούνται στη χρέωση των λογαριασµών της οµάδας 2 µε την τιµή 

κτήσεώς τους. Η χρέωση των λογαριασµών αποθεµάτων για κάθε αγορά γίνεται κατά 

την παραλαβή τους µε βάση τα τιµολόγια. Εάν τα τιµολόγια δεν έρθουν στην 

επιχείρηση κατά την παραλαβή των αγαθών, χρεώνονται οι λογαριασµοί αποθεµάτων 

µε τη συµφωνηµένη αξία των αγαθών που παραλαµβάνονται µε πίστωση του 

λογαριασµού 56.02 "Αγορές υπό τακτοποίηση". Όταν παραληφθεί το τιµολόγιο, 
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χρεώνεται ο 56.02 και πιστώνεται ο λογαριασµός του προµηθευτή ή τα χρηµατικά 

διαθέσιµα. Ενδεχόµενη χρηµατική διαφορά τακτοποιείται µε χρεοπίστωση των 

σχετικών λογαριασμών. Αντί για τον παραπάνω λογιστικό χειρισµό είναι δυνατόν να 

γίνει η παρακολούθηση ως εξής: Χρεώνεται ο λογαριασµός 20.99 

"Προϋπολογισµένες αγορές" και πιστώνεται ο 58 "Λογαριασµοί περιοδικής 

κατανοµής". Όταν παραληφθεί το τιµολόγιο, γίνεται η αντίστροφη εγγραφή, 

εξισώνονται οι δύο λογαριασµοί και στην συνέχεια καταχωρείται η εγγραφή της 

αγοράς αποθεµάτων. 

24. "Πρώτες και βοηθητικές ύλες - Υλικά συσκευασίας " Πρώτες και βοηθητικές 

ύλες είναι τα υλικά αγαθά, που η οικονοµική µονάδα αποκτά µε σκοπό την 

επεξεργασία ή συναρµολόγησή τους για την κατασκευή προϊόντων (π.χ. το 

εστιατόριο του ξενοδοχείου επεξεργάζεται τρόφιµα.). Υλικά συσκευασίας είναι τα 

υλικά αγαθά, που η οικονοµική µονάδα αποκτά µε σκοπό τη χρησιµοποίησή τους για 

την συσκευασία των προϊόντων της, ώστε αυτά να φθάνουν σε καλή κατάσταση 

στους πελάτες (π.χ. χαρτί περιτυλίξεως.) 

 25. "Αναλώσιµα υλικά" Είναι τα υλικά αγαθά, που η οικονοµική µονάδα αποκτά 

µε προορισµό την ανάλωσή τους για συντήρηση του πάγιου εξοπλισµού της και. 

γενικά για την εξασφάλιση των αναγκαίων συνθηκών λειτουργίας των κύριων και 

βοηθητικών υπηρεσιών της (π.χ. πετρέλαιο, λάδια µηχανών).  

26. "Ανταλλακτικά πάγιων στοιχείωνʺ Είναι τα υλικά αγαθά, που η οικονομική 

μονάδα αποκτάει µε σκοπό την ανάλωσή τους για συντήρηση και επισκευή του 

πάγιου εξοπλισµού της.  

28. "Είδη συσκευασίας" Τα είδη συσκευασίας είναι επιστρεπτέα ή µη επιστρεπτέα, 

ανάλογα µε τη συµφωνία που γίνεται κατά την πώληση σχετικά µε την επιστροφή 

τους ή µη (π.χ. µπουκάλια αναψυκτικών). 

ΟΜΑ∆Α 6
η
 : ΕΞΟΔΑ 

60. "Αµοιβές και έξοδο προσωπικού" 60.00 και 60.01 "Αµοιβές έµµισθου και 

ηµεροµίσθιου προσωπικού". Καταχωρούνται οι κάθε είδους αµοιβές του έµµισθου 

και ηµεροµίσθιου προσωπικού αντίστοιχα. Οι λογαριασµοί αυτοί, εάν η µισθοδοτική 
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κατάσταση λογιστικοποιείται, µε συµψηφιστική εγγραφή, χρεώνονται µε βάση 

µισθοδοτικές καταστάσεις µε τις µικτές αποδοχές του προσωπικού µε πίστωση:  

1) των λογαριασµών 33.00 "Προκαταβολές προσωπικού", 33.01 "Χρηµατικές 

διευκολύνσεις προσωπικού" και 33.02 "∆άνεια προσωπικού", µε τα ποσά που 

ενδεχόµενα παρακρατούνται από το προσωπικό για εξόφληση προκαταβολών, 

χρηµατικών διευκολύνσεων και δανείων.  

2) των λογαριασµών 54 και 55 µε τα ποσά που παρακρατούνται από τις αποδοχές του 

προσωπικού για φόρους, χαρτόσηµο και εισφορές υπέρ των ασφαλιστικών 

οργανισµών. 

3) του λογαριασµού 53.00 "Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες" µε τα καθαρά ποσά 

που πρέπει να πληρωθούν στο προσωπικό. Όταν πληρωθούν, ο λογαριασµός 

χρεώνεται και εξισώνεται. Εάν η µισθοδοτική κατάσταση λογιστικοποιείται 

ταμειακά, ο λογαριασµός 53.00 δε χρησιµοποιείται. 

Στο λογαριασµό 60.00 καταχωρούνται και οι αποδοχές που κατά βάλλονται σε 

διευθυντές, γενικούς διευθυντές και µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου Α.Ε, για 

υπηρεσίες που παρέχουν στην ξενοδοχειακή µονάδα µε βάση σύµβαση µισθώσεως 

εργασίας, όπως για το άλλο έµµισθο προσωπικό.  

60.02 "Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού" Καταχωρούνται τα ποσά 

που αντιπροσωπεύουν, εκτός από τις αµοιβές και εργοδοτικές εισφορές, άλλες 

παροχές και έξοδα που πραγµατοποιούνται για το προσωπικό της οικονοµικής 

µονάδας. Εάν η ξενοδοχειακή επιχείρηση θέλει να παρακολουθεί τα διάφορα είδη 

που προορίζονται για το προσωπικό της (π.χ. είδη ενδύσεως, φάρµακα, ασφάλιστρα) 

σε λογαριασµούς αποθεµάτων, κατά την αγορά των ειδών αυτών χρεώνει τον 

λογαριασµό 25 "Αναλώσιµα υλικά". Τα ποσά που ενδεχόµενα εισπράττονται από το 

προσωπικό ή λογίζονται σε βάρος του για συµµετοχή στα παραπάνω έξοδα, φέρονται 

σε πίστωση του λογαριασµού 75.01 "Έσοδα από παροχή υπηρεσιών στο προσωπικό. 

 

60.03 - 60.04 "Εργοδοτικές εισφορές και επιβαρύνσεις έµµισθου - ηµεροµίσθιου 

προσωπικού" Καταχωρούνται τα ποσά των εργοδοτικών εισφορών και λοιπών 

επιβαρύνσεων που αναλογούν στις αποδοχές που καταβάλλονται στο προσωπικό µε 

αντίστοιχη πίστωση των 54 και 55. Τα πρόστιµα και οι προσαυξήσεις που 

επιβάλλονται στις εισφορές Π.χ. λόγω καθυστερηµένης καταβολής τους 

καταχωρούνται στον 81.00 'Έκτακτα και ανόργανα έξοδα" αν αφορούν την χρήση ή 

82.00 "Έξοδα προηγούµενων χρήσεων" εάν αφορούν προηγούµενες χρήσεις.  
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60.05 "Αποζηµιώσεις απολύσεως ή εξόδου από την υπηρεσία" Καταχωρούνται οι 

αποζηµιώσεις που καταβάλλονται στο προσωπικό που αποχωρεί από την υπηρεσία, 

είτε λόγω καταγγελίας της συµβάσεως εργασίας, είτε λόγω συνταξιοδοτήσεως, 

ανεξάρτητα από το αν έχει προηγηθεί ο σχηµατισµός σχετικής πρόβλεψης (44.00).  

62. "Παροχές τρίτων" Στους υπολογαριασµούς του καταχωρούνται:  

1) Τα αντίτιµα των παροχών κοινής ωφέλειας (π.χ. ηλεκτρικό ρεύµα παραγωγής, 

φωταέριο και ύδρευση παραγωγικής διαδικασίας και τηλεπικοινωνίες) , 

 2) Τα ενοίκια µισθώσεως παγίων στοιχείων, εκτός από εκείνα που αφορούν στέγαση 

προσωπικού, που καταχωρούνται στον 60.02.01 'Έξοδα στεγάσεως", 

 3) Τα κάθε µορφής ασφάλιστρα, εκτός από εκείνα που αφορούν ασφάλειες 

προσωπικού, 4) Τα κάθε είδους αποθήκευτρα,  

5) Το κόστος επισκευής και συντήρησης πάγιων και άλλων στοιχείων ενεργητικού, 

που γίνονται από τρίτους και  

6) Οι κάθε είδους παροχές τρίτων που δεν υπάγονται σε ένα από τους 

υπολογαριασµούς του 62, όπως οι πληρωµές σε ξενοδοχεία για την διαµονή πελατών 

µας.  

64. "∆ιάφορα έξοδα" Στους υπολογαριασµούς του 64 καταχωρούνται όλα τα κατ' 

είδος οργανικά έξοδα που δεν καταχωρούνται σε οποιοδήποτε άλλο λογαριασµό της 

οµάδας 6. 

64.00 "Έξοδα μεταφορών" Καταχωρούνται τα έξοδα κινήσεως των µεταφορικών 

µέσων που ανήκουν στο ξενοδοχείο και τα έξοδα µεταφοράς προσωπικού και υλικών 

αγαθών µε µεταφορικά µέσα τρίτων.  

64.01 "Έξοδα ταξιδιών" Καταχωρούνται έξοδα όπως κινήσεως, διατροφής ή 

διανυκτέρευσης. Οι αµοιβές εκτός έδρας καταχωρούνται στον λογαριασµό 60 

"Αµοιβές και έξοδα προσωπικού". 

64.02 "Έξοδα προβολής και διαφηµίσεως" Καταχωρούνται όλα τα έξοδα που 

γίνονται για να προβάλλουν και να διαφηµίσουν την ξενοδοχειακή οικονοµική 

µονάδα, όπως διαφηµίσεις σε περιοδικά (64.02.00), έξοδα ξενοδοχείου που γίνονται 

για να γυριστεί ένα τηλεοπτικό παιχνίδι στον χώρο του και να γίνει έµµεση 

διαφήµιση(64.02.07), έξοδα που γίνονται κατά τη διάρκεια µιας εκπαιδευτικής 

επίσκεψης σπουδαστών ΤΕΙ στον χώρο του ξενοδοχείου (64.02.06), έξοδα 

συντηρήσεως, επισκευών των φωτεινών επιγραφών του ξενοδοχείου (64.02.04) κ.ά. 
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64.05 "Συνδρομές - Εισφορές" Καταχωρούνται οι εισφορές σε περιοδικά, 

εφημερίδες και στο Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο.  

64.07 "Έντυπα και γραφική ύλη" Καταχωρούνται έξοδα γραφικής ύλης, υλικά 

γραφείων, έξοδα εκτυπώσεων, αγορά εντύπων και χαρτί. 

64.08 "Υλικά άµεσης αναλώσεως" Καταχωρούνται τα διάφορα αναλώσιµα υλικά, 

τα οποία κατά την αγορά τους δεν εισάγονται στα αποθέµατα της οµάδας 2, γιατί 

προορίζονται να αναλωθούν σύντοµα ή είναι µικρή η αξία τους. 

64.09 "Έξοδα δηµοσιεύσεων" Καταχωρούνται τα έξοδα δηµοσιεύσεως 

ισολογισµών, προσκλήσεων, αγγελιών και ανακοινώσεων. 

64.10 "Έξοδα συµµετοχών και χρεογράφων" Καταχωρούνται όλα τα έξοδα που 

γίνονται από την οικονοµική µονάδα, για την αγορά, πώληση και διαχείριση των 

συµµετοχών και χρεογράφων της.  

64.11 "∆ιαφορές αποτιµήσεως συµµετοχών και χρεογράφων" Καταχωρούνται οι 

διαφορές ανάµεσα στη συνολική τιµή κτήσεως των συμμετοχών και. χρεογράφων και 

στη συνολική τρέχουσα τιµή τους.  

64.12 "∆ιαφορές από πώληση συµµετοχών και χρεογράφων" Καταχωρούνται οι 

ζηµιές που πραγµατοποιούνται από την πώληση συµµετοχών και χρεογράφων.  

64.98 "∆ιάφορα έξοδα" Καταχωρούνται τα έξοδα που δεν εντάσσονται σε άλλο 

δευτεροβάθµιο λογαριασµό και τα ποσά που καταβάλλονται σε συµβολαιογράφους 

και σε λοιπούς τρίτους, όταν δε γίνεται παρακράτηση φόρου εισοδήµατος. Εάν 

γίνεται παρακράτηση φόρου εισοδήµατος, τα έξοδα αυτά καταχωρούνται µαζί µε τις 

αµοιβές τρίτων στον λογαριασμό 61 "Αµοιβές και έξοδα τρίτων".  

66. "Αποσβέσεις παγίων στοιχείων ενσωµατωµένες στο λειτουργικό κόστος" 

Καταχωρούνται οι αποσβέσεις των παγίων στοιχείων που ενσωµατώνονται στο 

λειτουργικό κόστος της ξενοδοχειακής µονάδος, δηλ. οι τακτικές αποσβέσεις που 

προβλέπονται από την νοµοθεσία που ισχύει. Για τις τακτικές αποσβέσεις χρεώνεται 

ο λογαριασµός 66 και πιστώνονται οι 11.99, 12.99, 13.99, 14.99 και 16.99. Οι 

αποσβέσεις που δεν ενσωµατώνονται στο λειτουργικό κόστος της ξενοδοχειακής 

µονάδας (πρόσθετες), καταχωρούνται στον λογαριαμό 85 µε πίστωση των 11.99, 

12.99, 13.99, 14.99 και 16.99.  
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ΟΜΑ∆Α 7
η
 : ΕΣΟ∆Α 

70. "Πωλήσεις εµπορευµάτων" Στον λογαριασµό 70 παρακολουθούνται οι 

πωλήσεις των εµπορευµάτων της ξενοδοχειακής µονάδας. Ο λογαριασµός αυτός 

αντιστοιχεί στο λογαριασµό 20 των αποθεµάτων. Το αντίτιµο της πωλήσεως είναι 

έσοδο από τη στιγµή εκείνη που η πώληση θεωρείται πραγµατοποιηµένη, δηλαδή 

αφότου το εµπόρευµα παραδίδεται στον αγοραστή ή αφότου η υπηρεσία παρέχεται 

στον πελάτη. Το αντίτιµο από πωλήσεις που έχουν συνοµολογηθεί χωρίς να 

θεωρούνται πραγµατοποιηµένες, δε θεωρείται έσοδο. Η αξία των επιστροφών 

πωλήσεων καταχωρείται στη χρέωση των λογαριασµών πωλήσεων. Εάν η 

ξενοδοχειακή µονάδα θέλει να παρακολουθεί ιδιαίτερα την αξία των επιστροφών, 

µπορεί να χρησιµοποιείται δευτεροβάθµιο λογαριασµό 70.95 "Επιστροφές 

πωλήσεων"  

70.96. "∆ιάµεσος λογαριασµός πωλήσεων". Καταχωρούνται καθηµερινά οι 

πωλήσεις εµπορευµάτων µε τη συνολική τους αξία, µε αντίστοιχη χρέωση της 

οµάδας 3. Στο τέλος κάθε µήνα ή ενδιάµεσα, ο λογαριασµός 70.96 χρεώνεται µε 

πίστωση των υπολογαριασµών του 70, στους οποίους παρακολουθούνται οι πωλήσεις 

κατά κατηγορίες ή κατ' είδος εµπορευµάτων.  

70.98. "Εκπτώσεις πωλήσεων". Οι εκπτώσεις πωλήσεων είναι µειώσεις της τιµής 

πωλήσεως των εµπορευµάτων και χορηγούνται ως επί το πλείστον στους πελάτες της 

ξενοδοχειακής µονάδας σε περιπτώσεις πωλήσεων µε µετρητά. Οι εκπτώσεις 

πωλήσεων, σαν µειωτικό στοιχείο εσόδων, καταχωρούνται στη χρέωση των 

αντίστοιχων λογαριασµών των πωλήσεων. Εάν η ξενοδοχειακή µονάδα θέλει να 

παρακολουθεί τις εκπτώσεις χωριστά, χρησιµοποιεί τον λογαριασµό 70.98 

"Εκπτώσεις πωλήσεων" .  

71. "Πωλήσεις προϊόντων" Στον λογαριασµό 71 παρακολουθούνται τα έσοδα από 

πωλήσεις (τροφίµων , ποτών κ.α). Επίσης στον λογαριασµό 71 υπάγονται και τα 

έσοδα πωλήσεων προϊόντων από διάφορα τµήµατα της ξενοδοχειακής µονάδας όπως 

εστιατόριο, bar , pool bar , golf κ.α.  

73. "Πωλήσεις υπηρεσιών (έσοδα από παροχή υπηρεσιών)" Στο λογαριασµό 73 

παρακολουθούνται τα έσοδα της ξενοδοχειακής µονάδας από την πώληση υπηρεσιών 

σε τρίτους, εφόσον οι υπηρεσίες αυτές υπάγονται στις κύριες δραστηριότητές της ( 
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όπως διανυκτερεύσεις , τηλέφωνα , safes , κλπ) Στην αντίθετη περίπτωση, τα έσοδα 

αυτά καταχωρούνται στον 75 'Έσοδα παρεπόµενων ασχολιών".  

73.09 "Έσοδα χρονοµεριστικής µίσθωσης (time sharing)". Το time sharing είναι 

ένα αναγκαίο συµπλήρωµα της τουριστικής προσφοράς και η εφαρµογή του είναι 

απόλυτα ελεγχόµενη από τον ΕΟΤ για να µην υπάρξουν καταστρατηγήσεις 

διατάξεων, που έχουν τεθεί για την προστασία κρατικών συµφερόντων (όπως π.χ. 

διατάξεις για προστασία εθνικού νοµίσµατος). Στις συµβάσεις χρονοµεριστικών 

µισθώσεων, που είναι πάντα πολυετείς (5-60 χρόνια) το ποσό της αµοιβής πρέπει να 

κατανέµεται ανάλογα µε το χρόνο µίσθωσης και σε κάθε διαχειριστική περίοδο να 

εκδίδεται θεωρηµένη διπλότυπη Α.Π.Υ. ανεξάρτητα αν ο µισθωτής είναι Έλληνας ή 

αλλοδαπός. 

(Σγουρινάκης,2015) 

 

3.7 Μισθοδοσία Προσωπικού 

  Στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, το προσωπικό που παρέχει την 

εξειδικευμένη ή όχι εργασία του για τη σωστή λειτουργία του ξενοδοχείου, έναντι 

αμοιβής, διακρίνεται σε τρεις βασικές κατηγορίες :  

α.  Σε διοικητικό προσωπικό (διευθυντής, προσωπάρχης κ.α.) 

β. Σε υπαλληλικό προσωπικό (ξενοδοχοϋπάλληλοι) κατά ειδικότητες, όπως λ.χ. 

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

µπάρµαν, τηλεφωνητής, ταµπλίστας, µαινκουραντιέ (µαινκουρανίστας), καµαριέρα, 

λατζέρης κ.α.  

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

αµοιβή τόσο του διοικητικού, όσο και του ξενοδοχοϋπαλλήλου προσωπικού καλείται 

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

εργατικού προσωπικού καλείται ηµεροµίσθιο ή ωροµίσθιο και καταβάλλεται, 

ανάλογα, ανά εβδοµάδα εργασίας. Εκτός από το µισθό, το ηµεροµίσθιο ή ωροµίσθιο, 

στο προσωπικό δίνεται και άλλη συµπληρωµατική αµοιβή, η εργοδοτική εισφορά, η 

οποία µπορεί, βέβαια, να µην υπολογίζεται ως ποσοστό επί του µισθού, είτε του 

ηµεροµισθίου ή ωροµισθίου, και ούτε να καταβάλλεται στον ίδιο τον εργαζόµενο, 

αλλά αποδίδεται σε τρίτους (ΙΚΑ, ΤΑΧΥ κ.λ.π.) και για λογαριασµό του 

εργαζοµένου.  
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Η αµοιβή των ξενοδοχοϋπαλλήλων, λόγω της φύσης της εργασίας τους µια 

και αυτοί εργάζονται, συνήθως, εποχιακά (για επτά ή οκτώ µήνες το χρόνο), 

παρουσιάζει πολλές ιδιαιτερότητες, όπως κατηγορία ειδικότητας στην οποία 

εντάσσονται, βασικός µισθός κατά κατηγορία ειδικότητας, επιδόµατα σχολής 

(τουριστικής εκπαίδευσης), εποχιακής απασχόλησης, στολής, τροφής, ύπνου, 

ανθυγιεινής εργασίας, φιλοδωρήµατα (πουρµπουάρ), ρεπό (απαλλαγή από εργασία 

για ορισµένες ηµέρες ή ώρες ανά εβδοµάδα ή µήνα κ.λ.π.) (Λεκαράκου- 

Νιζάμη,2011) 

 

3.8 Usali 

Το Uniform System of Accounts for the Lodging Industry (USALI) είναι ένα 

λογιστικό σύνολο πρότυπων άρθρων που δημιουργήθηκε από τον Αμερικάνικο 

Σύνδεσμο Ξενοδοχείων και  Καταλυμάτων  το  1926,  για  να  μπορέσει  να  καλυφθεί 

η  ανάγκη κάλυψης  της ανομοιομορφίας των οικονομικών καταστάσεων στις 

ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Πλέον με την ανάπτυξη της ξενοδοχειακής βιομηχανίας,  

έχει δημιουργηθεί η δέκατη έκδοση του.  

Η usali είναι ένα Ενιαίο Σύστημα Λογαριασμών που διαχωρίζει τα έσοδα και 

τα έξοδα με κριτήριο το τμήμα προέλευσης του ξενοδοχείου. Με τον διαχωρισμό των 

τμημάτων σε λειτουργικά  ή  γενικά,  η  διοίκηση  του  ξενοδοχείου  μπορεί  να  

γνωρίζει  τις  δαπάνες  που πραγματοποιήθηκαν σε όλα τα τμήματα και με μεγάλη 

ακρίβεια. 

Λόγω της άμεσης σύγκρισης των οικονομικών καταστάσεων με άλλες 

ανταγωνιστικές  μονάδες   που  διαθέτονται στις  ξενοδοχειακές  διοικήσεις, αφού  

γίνεται  η χρήση  των  κοινών  όρων, η usali έχει  υιοθετηθεί  από  πάρα  πολλές  

ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. 

Στην χώρα μας, από την μελέτη των Παυλάτου και Πάγγιου (2007) περίπου το 

12% χρησιμοποιεί την μέθοδο αυτή στα καταλύματά του, από το οποίο, ποσοστό της 

τάξης του 10% διαχειρίζεται από διεθνείς επιχειρήσεις. Τα τμήματα διακρίνονται σε 

λειτουργικά και γενικά. Τα λειτουργικά τμήματα που δημιουργούν τα έσοδα και 

συνεπώς και έξοδα στις ξενοδοχειακές μονάδες με βάση αυτή τη μέθοδο είναι: 

Δωμάτια:  τα έσοδα αυτά προέρχονται από την παροχή υπηρεσιών για την διαμονή 

και  διανυκτέρευση    που  προσφέρει  τα  κατάλυμα,  και  τα  έξοδα  είναι  όλα  όσα 

χρειάζονται για την παροχή αυτής της υπηρεσίας. 
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Επισιτικά  τμήματα:  τα  έσοδα  προέρχονται  από  τις  δευτερεύουσες  λειτουργίες  

του ξενοδοχείου όπως για παράδειγμα εστιατόρια, καφετέριες , και τα έξοδα είναι 

αυτά που είναι απαραίτητα για την σωστή λειτουργία των τμημάτων. 

Λοιπά  λειτουργικά  τμήματα: τα έσοδα προέρχονται από  άλλες  συμπληρωματικές  

λειτουργίες των ξενοδοχείων όπως spa, γήπεδα τέννις κτλ,  και οι δαπάνες που είναι 

αυτές που είναι αναγκαίες για την ορθή λειτουργία τους. 

Ενοίκια και άλλα έσοδα: τα έσοδα αυτά είναι λειτουργικά έσοδα που προέρχονται 

από ενοίκια, πιστωτικοί τόκοι κτλ. Όσα  έξοδα  υπάρχουν  για  να στηρίξουν την 

σωστή  λειτουργία  του  ξενοδοχείου δημιουργούνται από τα γενικά τμήματα. 

Τμήμα  διοίκησης:  διάφορα  έξοδα  τραπεζών,  έξοδα  φιλοξενίας,  επισφαλείς  

πελάτες κτλ. 

Τμήμα διάθεσης και διαφήμισης: έξοδα εκθέσεων, συνεδρίων κτλ 

Ενέργεια και συντήρηση: πάγιες δαπάνες όπως ηλεκτρισμός, ύδρευση, επισκευές  

και συντηρήσεις κτλ. 

Αμοιβές διαχείρισης: οι δαπάνες της αμοιβής όταν στηρίζεται στον κύκλο εργασιών 

ή στην κερδοφορία. 

Ενιαίος Φόρος Ακινήτων Ιδιοκτησίας:  κρατικός φόρος που επιβάλλεται στα 

ακίνητα.  

Ασφάλιστρα,  ενοίκια:  ασφάλιστρα  για  την  ασφάλεια  του  κτιρίου,  και  ενοίκια  

για διάφορους χώρους. 

 

Τα πλεονεκτήματα της χρήσης της usali είναι καταρχήν, ότι παρέχει την 

δυνατότητα σύγκρισης  των  οικονομικών  καταστάσεων  ανάμεσα  στις  χρήσεις,  και  

μεταξύ εταιρειών. Επίσης, παρέχει στα διοικητικά μέλη  εκτενείς αναφορές για την 

λήψη ορθών αποφάσεων. Επιπλέον,  όταν  η  επιχείρηση  εμφανίζει  κάποιες  

δυσχέρειες,  αυτές  εύκολα  μπορούν  να  διακριθούν  ώστε  να επιλυθούν  τάχιστα.  

Η  βελτίωση  του  εσωτερικού  ελέγχου,  η χρηματοοικονομική επίδοση αλλά 

και  η ευκολία  κατανόησης  των καταστάσεων και αναφορών από άτομα με έλλειψη 

ξενοδοχειακής γνώμης, κάνει την Usali ιδιαίτερα ελκυστική.  

Από ελληνικής  σκοπιάς,  για  να  χρησιμοποιηθεί  πρέπει  να  τροποποιηθεί  το  

ΕΓΛΣ ώστε  να  είναι  συμβατό  με  την usali. Η  αλλαγή  αυτή  είναι  θεωρητικά  

ευκολότερη  σε  μία μικρή επιχείρηση,  αλλά  δεν καταργείται  το  ελληνικό  σχέδιο  ,  

απλά  αναθεωρείται  η εφαρμογή του.  

Πέραν αυτού, θα πρέπει να αλλάξει η ελληνική φιλοσοφία για την εργασία  
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των  λογιστών,  μιας  και  θα  πρέπει  να  λογίζεται  ως  σύμβουλος  της  διοίκησης  

της ξενοδοχειακής μονάδας  και θα του προτείνεται η δημιουργία προϋπολογισμών 

για την λήψη αποφάσεων.( http://traveldailynews.gr/columns/article/2314) 

 

3.9 Μain – courante  

Το main courante είναι  ένα  σύστημα  λογιστικής  παρακολούθησης  των  

λογαριασμών  των πελατών  εντός  ξενοδοχείου.  Αφορά  πελάτες  που  είναι  μέσα  

στο  ξενοδοχείο  και  δεν  έχει ακόμη  εκδοθεί  ο  λογαριασμός  τους  παρόλο  που  

έχουν  ήδη  κάνει  καταναλώσεις.  

 Για  την Γενική Λογιστική η main courante είναι ένας λογαριασμός που 

περιλαμβάνει τα υπόλοιπα για τους “πελάτες παραμένοντες”. Το σύστημα αυτό 

ανήκει στο τμήμα υποδοχής και αποτελεί ξεχωριστό κομμάτι απαρτιζόμενο από  

καταρτισμένο προσωπικό. Οι λειτουργίες και οι στόχοι του τμήματος τήρησης 

λογαριασμών πελατών είναι η σωστή  τήρηση  των  αρχείων  των  λογαριασμών  για  

τους  πελάτες  ή  μη  πελάτες,  μέσω  της ορθής καταχώρησης των οικονομικών τους 

συναλλαγών κατά την διάρκεια παραμονής στο ξενοδοχείο.  

Επίσης,  παρέχει  και  άλλες  λογιστικές  υπηρεσίες  όπως  η  εφαρμογή  

δικλείδων ασφαλείας στις κινήσεις του ταμείου και στα υπόλοιπα πελατών-

προμηθευτών, τακτοποίηση διαφόρων οφειλών της λειτουργικής μονάδας του 

ξενοδοχείου, ενημέρωση της Διοίκησης με οικονομικές  αναφορές  για την 

κερδοφορία και την λειτουργικότητα της επιχείρησης. Κατά την άφιξη ή και σε 

πολλές περιπτώσεις πριν από αυτή καθ’ αυτή, δημιουργείται ο  ηλεκτρονικός  

λογαριασμός  του  πελάτη και  σε  αυτόν  μπορούν  να  γίνονται  όλες  οι 

καταχωρήσεις είτε πριν είτε κατά την άφιξη των επισκεπτών.  

Έπειτα, γίνονται οι καταχωρήσεις των εγγραφών που χωρίζονται σε 

χρεωστικές και πιστωτικές. Χρεωστικές εγγραφές θεωρούνται όλες εκείνες που 

συμπεριλαμβάνουν όλες τις παροχές  του  ξενοδοχείου  που  προσφέρονται  στον  

πελάτη  με  χρηματικό  αντάλλαγμα,  ενώ πιστωτικές οι επιστροφές και οι εκπτώσεις. 

Η τιμή του δωματίου μπορεί να περιλαμβάνει και εκτός  της τιμή της διαμονής, το 

πρωινό, ημιδιατροφή, πλήρη διατροφή ή συνδυασμό των παραπάνω.     

Υπάρχουν    βέβαια  και  περιπτώσεις  στις  οποίες  ο  πελάτης  επιλέγει  να 

προπληρώσει τμήμα των υπηρεσιών ή και το συνολικό ποσό των υπηρεσιών ή το 

κατάλυμα λόγω της έντονης κινητικότητας υποχρεώνει  τους πελάτες  να 
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προπληρώσουν την διαμονή τους.  Όταν  συμβαίνει  αυτό,  για  τις  υπόλοιπες  

καταναλώσεις  που  συμβαίνει  εντός  του ξενοδοχείου οφείλει να τις εξοφλήσει την 

στιγμή που συμβαίνουν και στο ανάλογο τμήμα, το οποίο στους συγκεκριμένους 

πελάτες δεν μπορεί να ενημερώσει τον λογαριασμό των αυτών των πελατών. Αν ο 

πελάτης έχει προπληρώσει τις νύχτες διαμονής του και αποφασίσει να τις μειώσει 

εκδίδεται από την επιχείρηση εκδίδεται απόδειξη πληρωμής και η καταχώρηση στην 

main-couranteγίνεται με καταχώρηση του ποσού με αρνητικό πρόσημο των νυκτών 

διαμονής που  δεν  θα  πραγματοποιηθούν  αν  πρόκειται  για  προείσπραξη  

μετρητοίς,  διαφορετικά  οι χρεώστες θα χρεωθούν με το αρνητικό ποσό. Άλλες 

μεταβολές που μπορεί να συμβούν είναι η άφιξη ατόμων σε δωμάτιο που μένει ήδη  

κάποιος  πελάτης.  Τότε  στην main-courante,  και  στον  λογαριασμό  πελάτη  

αλλάζει  ο αριθμός των ατόμων και η τιμή της διανυκτέρευσης ή η αλλαγή δωματίου. 

Στην περίπτωση της αλλαγής της τιμής υποχρεούται σε έκδοση καινούργιας 

ΑΠΥ  με την ημερομηνία που πραγματοποιήθηκε η αλλαγή. Όταν οι ένοικοι του 

δωματίου αναχωρήσουν, πρέπει να γίνει η τακτοποίηση του λογαριασμού στην main-

couranteσυνυπολογίζοντας τον τρόπο πληρωμής του πελάτη. (Κομίνης ,1997) 

 

3.9.1 Λογαριασμοί main-courante 

 Οι  λογαριασμοί  πελατών:    στον  λογαριασμό  αυτό  περιλαμβάνονται  οι  

οικονομικές συναλλαγές  μεταξύ  των  πελατών  και  του  ξενοδοχείου.  Το  

σύστημα  main  courante αρχίζει και δημιουργεί λογαριασμό είτε με την 

κράτηση είτε με την άφιξη του πελάτη και εξοφλείτε όταν αναχωρούν από το 

ξενοδοχείο ή όταν ορίσει η επιχείρηση ένα όριο που  από  εκεί  και  πέρα  

πρέπει να  γίνεται  η  εξόφληση.  Το  όριο  ατό  ονομάζεται πιστωτικό  όριο  

και  καθορίζεται  με  βάση  πολλούς  παράγοντες  όπως  την επισκεψιμότητα, 

την χρήση πιστωτικής κάρτας κτλ. Συνεπώς, πρέπει να ελέγχεται από το  

σύστημα,  αν  οι  πελάτες  πλησιάζουν  στα  πιστωτικά  όρια  ή  όχι,  ώστε  να 

ενημερωθούν και να εξοφλήσουν τις υποχρεώσεις τους. 

 Οι  λογαριασμοί  μη  πελατών:  στον  λογαριασμό  αυτό  παρακολουθούνται  

οι οικονομικές  συναλλαγές  σύμφωνα  με  τον  προηγούμενο  λογαριασμό,  

με  την  μόνη διαφορά ότι στην κατηγορία των μη πελατών εντάσσονται οι 

επισκέπτες που απλά χρησιμοποιούν παροχές του ξενοδοχείου χωρίς να 

διαμένουν εκεί. 
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 Χρεώστες: αν οι πελάτες ή μη πελάτες δεν εξοφλήσουν τις υποχρεώσεις τους 

κατά την αναχώρηση  τους από το κατάλυμα, το υπόλοιπο τους μεταφέρεται 

σε ένα άλλο λογαριασμό  που  ονομάζεται  χρεώστες.  Η  απαίτηση  δηλαδή  

μεταφέρεται  στους  λογαριασμούς  των  ταξιδιωτικών    γραφείων,  στους  

λογαριασμούς  τραπεζών,  στους λογαριασμούς  με  ργοπορημένες  χρεώσεις,  

στους  λογαριασμούς  πελατών  που αρνήθηκαν να εξοφλήσουν το χρέος τους 

κτλ. 

Η main-courante διασφαλίζει ότι στα σημεία στα οποία πωλούνται  εμπορεύματα 

ή παρέχονται υπηρεσίες, τα τερματικά της ή οι ταμειακές μηχανές (που 

συνδέονται μαζί της) μπορούν να καταχωρούν τις κινήσεις στους σωστούς 

λογαριασμούς πελατών ή μη πελατών. 

Η  πληροφόρηση που  παρέχεται  μέσω  των  τερματικών  πρέπει  να  έχει  τα  

εξής χαρακτηριστικά:  

 Όνομα τμήματος,   

 Ποσό χρέωσης της πώλησης,  

 Αριθμός δωματίου, Όνομα πελάτη,  

 Συντελεστής ΦΠΑ και ΟΤΑ ( στις περιπτώσεις που υπόκεινται)  

 Περιγραφή πώλησης 

(Κομίνης,1997) 

 

3.9.2 Μορφές συστημάτων 

Υπάρχουν τρεις μορφές συστημάτων τήρησης των λογαριασμών πελατών: 

 Χειρόγραφο Σύστημα: Στο σύστημα αυτό αποτελεί το πρώτο σύστημα 

τήρησης των λογαριασμών. Αν και πλέον δεν τηρείται στην συχνότητα του 

παρελθόντος, κάποιες μικρές ξενοδοχειακές μονάδες συνεχίζουν να το 

εφαρμόζουν. Τα σημεία πώλησης αποστέλλουν τις πληροφορίες στην main-

couranteκαι μετά εκδίδονται καταστάσεις με τα χρεωστικά υπόλοιπα των 

πελατών. Ο τρόπος αυτός είναι πολύ χρονοβόρος και εγκυμονεί αρκετά λάθη. 

 Ηλεκτρομηχανικό Σύστημα: Μεταγενέστερο  του  χειρόγραφου  συστήματος  

είναι  το  ηλεκτρομηχανικό  το  οποίο συνδυάζει  τα χειρόγραφα και τα 

μηχανογραφημένα έντυπα. Οι συγκεντρωτικές καταστάσεις των  πελατών  

εκδίδονται  από  ειδικές    μηχανές  με  αποτέλεσμα  τα  αποφεύγονται  λάθη  

και ασυμφωνίες. 
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 Αυτοματοποιημένο Σύστημα: Στο  σύστημα  αυτό  χρησιμοποιούνται  εξ’ 

ολοκλήρου  ηλεκτρονικοί  υπολογιστές  ,  οι οποίοι με την άφιξη των πελατών 

δημιουργούν λογαριασμούς και οι διάφορες υπηρεσίες που χρησιμοποιούν  

ενημερώνουν  αυτόματα  αυτούς  τους  λογαριασμούς.  Με  το  σύστημα  αυτό 

γίνεται γρηγορότερα  ο  έλεγχος  των  πιστωτικών  ορίων  και  ο  έλεγχος  

τήρησης  των λογαριασμών που χρησιμοποιούνται. (Κομίνης,1997) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ο
  

 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ "ABC S.A." 

4.1 Εισαγωγή 

 Κάθε εταιρεία που εκτελεί χρηματοοικονομικές συναλλαγές πρέπει να τις 

καταγράψει και να τις δημοσιεύσει στο τέλος του έτους μέσω των οικονομικών 

καταστάσεων. Η εταιρεία που επιλέχθηκε για τη παρόν πρακτική εφαρμογή είναι η 

"ABC S.A." 

 Μετά τη συμπλήρωση αυτών των οικονομικών καταστάσεων είναι η 

ανάλυση που χρησιμοποιεί δείκτες, η αξιολόγηση αυτών των δεδομένων και η 

παρουσίαση όλων αυτών των ευρημάτων που θα μας επιτρέψουν να φθάσουμε στα 

απαραίτητα συμπεράσματα. 

 Δεδομένου ότι δημοσιεύονται αυτές οι δηλώσεις, οποιοσδήποτε έχει κάποιο 

ενδιαφέρον για το "ABC S.A." μπορεί να τις αποκτήσει και να τις εξετάσει 

προσεκτικά. Οι άνθρωποι που κατέχουν μετοχές στην εταιρεία, τη διοίκηση της 

εταιρείας ή ακόμα και τους πιστωτές, το κράτος και το κοινό εν γένει είναι μερικοί 

από αυτούς που μπορούν να δείξουν ενδιαφέρον για την οικονομική πορεία της 

εταιρείας αυτής. 

 Στο παρόν κεφάλαιο θα παρουσιαστούν όλα τα οικονομικά μεγέθη αυτής 

της εταιρείας, το «ABC S.A.» και τα πορίσματα που προέκυψαν από την ανάλυση. 

 

4.2 Προφίλ της ξενοδοχειακής επιχείρησης 

4.2.1 Τοποθεσία ξενοδοχειακής επιχείρησης. 

Η Κρήτη είναι το μεγαλύτερο ελληνικό νησί! Το νησί των εκπλήξεων και των 

αντιθέσεων. Ένα μίγμα από ψηλά βουνά, βαθιά φαράγγια και κρυστάλλινα, 

καταγάλανα νερά, αρχαιολογικούς χώρους, γραφικά και παραδοσιακά χωριά. Η πόλη 

των Χανίων είναι κτισμένη πάνω στα ερείπια της Μινωικής Κυδωνίας που είναι 

γεμάτη με ενδιαφέροντα κτίρια και τα μνημεία που φέρουν ενδείξεις για την 

μακρόχρονη ιστορία της και την πλούσια κουλτούρα. Ο φάρος, το φρούριο Φιρκά 

στο παλιό ενετικό λιμάνι, η συνοικία Τοπχανάς, ο μιναρές, καθώς και όλα τα 

νεοκλασικά κτίρια, εκπέμπουν την αύρα μιας άλλης εποχής. 

Οι αμμώδεις παραλίες, οι ατελείωτοι ελαιώνες και πορτοκαλεώνες, τα παραδοσιακά 
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χωριά με τους ήσυχους, αργούς ρυθμούς ζωής και την ζεστή φιλοξενία, δημιουργούν 

ένα περιβάλλον φιλόξενο για αξέχαστες διακοπές. 

 

4.2.2 Διαμονή 

Το ξενοδοχείο βρίσκεται στην Σούδα των Χανίων. το ξενοδοχείο διαθέτει 3 τύπους 

δωματίων: 

1. Στούντιο για δύο ή τρία άτομα 

2. Διαμερίσματα έως τέσσερα άτομα , κυρίως για οικογένειες , με ξεχωριστό 

υπνοδωμάτιο και καθιστικό 

3. Σουίτες Σουίτες έως έξι άτομα, με δύο ξεχωριστά υπνοδωμάτια και καθιστικό. 

Συνολικά διαθέτει . 

 

Επίσης όλα τα δωμάτια διαθέτουν Όλα τα δωμάτια διαθέτουν 

1) Μπαλκόνι με θέα τους υπέροχους κήπους του Ξενοδοχείου και την πισίνα 

2) Πολυτελή τουαλέτα – μπάνιο, εξοπλισμένη με στεγνωτήρα μαλλιών 

3) Κουζινάκι και καφετιέρα 

4) Ψυγείο 

5) Αυτόνομη θέρμανση – Ψύξη / θέρμανση 

6) Θυρίδα ασφαλείας (επιπλέον χρέωση) 

7) Δορυφορική τηλεόραση 

8) Μουσική 

9) Ίντερνετ (wireless access στα δωμάτια και στους κοινόχρηστους χώρους ) 

10) Κούνια για μωρά όταν ζητηθεί (χωρίς χρέωση) 

11) Υποδοχή ηλεκτρικού ρεύματος 220 V. 

 

4.3 Γενικά στοιχειά αριθμοδεικτών 

Αριθμοδείκτης είναι η σχέση δύο λογικά συνδεόμενων μεγεθών η οποία 

εμφανίζεται σα λόγος ή σαν εκατοστιαία αναλογία. Είναι αυτονόητο, ότι δύο μεγέθη 

του ισολογισμού τυχαία παρμένα για να συστήσουν αριθμοδείκτη, πιθανώς δεν θα 

έχουν καμιά αξία για τον μελετητή, αν δεν υπάρχει καμιά λογική σχέση μεταξύ τους. 

Για το λόγο αυτό, τα μεγέθη του αριθμοδείκτη επιλέγονται έτσι, που ο συνδυασμός 

τους να δίνει ένα νέο χρήσιμο στοιχείο. Στη σημερινή εποχή όλο και περισσότερος 

κόσμος ασχολείται με τις οικονομικές μονάδες για διάφορους λόγους και η ανάλυση 

http://www.creta-palm.gr/el/studios/
http://www.creta-palm.gr/el/%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%AF%CF%83%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1/
http://www.creta-palm.gr/el/suites/
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τους κρίνεται απαραίτητη. Στόχος είναι η εξαγωγή χρήσιμων και αξιόπιστων 

πληροφοριών. Ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία που χρησιμοποιούνται στην 

ανάλυση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων είναι οι αριθμοδείκτες.  

Με τη χρήση τους διευκολύνεται η σύγκριση μεταξύ των ποσών που 

παρουσιάζονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Ο αναλυτής μπορεί να 

παρουσιάσει περιληπτικά και με εύκολα κατανοητό τρόπο τα δεδομένα των 

καταστάσεων καθώς και να εξάγει σημαντικά συμπεράσματα τόσο για το παρελθόν, 

όσο για το παρόν και το μέλλον της οικονομικής μονάδας. Πρέπει να τονιστεί όμως, 

ότι οι αριθμοδείκτες είναι αλληλοεξαρτώμενοι και θα πρέπει να εξετάζονται σαν 

σύνολο. Πολλές φορές η βελτίωση ενός αριθμοδείκτη μπορεί να σημαίνει την 

επιδείνωση ενός άλλου ή άλλων αριθμοδεικτών, οι οποίοι είναι απαραίτητο να 

συνεξετάζονται πριν από οποιαδήποτε ερμηνεία.  

Επίσης, η ανάλυση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων με αριθμοδείκτες, 

πρέπει να τους συγκρίνει μεταξύ τους διαχρονικά και διεπιχειρησιακά, δηλαδή με 

τους αντίστοιχους αριθμοδείκτες άλλων εταιριών του κλάδου. 

Τέλος, οι αριθμοδείκτες που καταρτίζονται σε μία επιχείρηση είναι πολύ 

χρήσιμοι και απαραίτητοι, γιατί βοηθούν στην ανάλυση ,τη διάγνωση και εκτίμηση 

της παρούσης καταστάσεως και των συνθηκών της επιχειρήσεως ,αποκτούν όμως στη 

μεγαλύτερη ωφέλεια και σπουδαιότητα όταν : 

 Συγκρίνονται με προηγούμενα χρόνια. Έτσι ανακαλύπτουμε πραγματικά τις 

μεταβολές και τη τάση των διάφορων μεγεθών στην επιχείρηση. 

 Συγκρίνονται με ομοειδείς δείκτες συναγωνιστικών επιχειρήσεων στους οποίους 

καταρτίζουμε βάση των δημοσιευμένων στοιχείων των επιχειρήσεων αυτών. 

 Συγκρίνονται με τους μέσους δείκτες του κλάδου στο οποίο ανήκει η επιχείρηση μας. 

(Κατσανίδης,2005)  

4.4 Κατηγορίες αριθμοδεικτών 

Το σύνολο των αριθμοδεικτών που υπολογίζονται με βάση τις οικονομικές 

καταστάσεις μπορεί να ταξινομηθεί εναλλακτικά στις εξής δύο βασικές κατηγορίες: 

 α) Ανάλογα με τη φύση τους ή την πηγή προέλευσης των δεδομένων που 

χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό τους, οι αριθμοδείκτες μπορούν να ενταχθούν 

στις εξής κατηγορίες: 
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  Αριθμοδείκτες Ισολογισμού  

  Αριθμοδείκτες Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσης  

  Αριθμοδείκτες Κατάστασης Διάθεσης Αποτελεσμάτων 

  Αριθμοδείκτες Μικτοί. Οι μικτοί αριθμοδείκτες χρησιμοποιούν δεδομένα από δύο 

διαφορετικές από τις πιο πάνω αναφερόμενες καταστάσεις 

β) Ανάλογα με τις διάφορες πλευρές ή πτυχές της οικονομικής κατάστασης και 

δραστηριότητας της επιχείρησης, οι αριθμοδείκτες μπορούν να ενταχθούν στις εξής 

κατηγορίες: 

 Αριθμοδείκτες Ρευστότητας (Liquidity Ratios). Χρησιμοποιούνται για τον 

προσδιορισμό τόσο της βραχυχρόνιας οικονομικής θέσης μίας επιχείρησης όσο και 

της ικανότητάς της να ανταποκριθεί στις βραχυπρόθεσμες ή τρέχουσες υποχρεώσεις 

της, όταν αυτές λήγουν. 

 Αριθμοδείκτες δραστηριότητας (Activity Ratios). Χρησιμοποιούνται προκειμένου 

να μετρηθεί ο βαθμός αποτελεσματικότητας μίας επιχείρησης στη χρήση των 

περιουσιακών της στοιχείων. Κατά πόσο δηλαδή γίνεται ικανοποιητική ή όχι η χρήση 

αυτών. 

  Αριθμοδείκτες αποδοτικότητας (Profitability Ratios). Με αυτούς μετράται η 

αποδοτικότητα μίας επιχείρησης, η δυναμικότητα των κερδών της και η ικανότητα 

της διοίκησης στη διαχείριση όλων των πόρων που έχει στη διάθεσή της. Με άλλα 

λόγια, οι αριθμοδείκτες αυτοί μετρούν το βαθμό επιτυχίας ή αποτυχίας μίας 

επιχείρησης σε μία δεδομένη στιγμή ή και για μία χρονική περίοδο.  

 Αριθμοδείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων και βιωσιμότητας (Financial Structure 

and Viability Ratios). Με αυτούς εκτιμάται η μακροχρόνια ικανότητα μίας 

επιχείρησης να ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις της και ο βαθμός προστασίας που 

απολαμβάνουν οι πιστωτές της.  

 Αριθμοδείκτες δαπανών λειτουργίας (Operating expense ratios). Παρέχουν 

ένδειξη της πολιτικής που ακολουθεί η Διοίκηση μίας επιχείρησης έναντι των 

διαφόρων δαπανών λειτουργίας της και της αποτελεσματικότητάς της έναντι των επί 

μέρους δαπανών.  

  Αριθμοδείκτες επενδύσεων ή επενδυτικοί αριθμοδείκτες (Investment Ratios). 

Αυτοί μετρούν τις επιδόσεις των επιχειρήσεων στο χρηματιστήριο. Συσχετίζουν τον 

αριθμό των μετοχών μίας επιχείρησης με τα κέρδη, τη χρηματιστηριακή τιμή της 
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μετοχής με τα κέρδη ανά μετοχή και το μέρισμα ανά μετοχή με τα κέρδη ανά μετοχή, 

κ.λπ. (Καραγιάννης, 2008) 

 Όπως είναι φανερό, τα διάφορα είδη αριθμοδεικτών αλληλοσυνδέονται, οπότε είναι 

απαραίτητη μία συνολική μελέτη αυτών, προκειμένου να επιτευχθεί η πλήρης 

κατανόηση της χρηματοοικονομικής και λειτουργικής καταστάσεως της επιχείρησης 

και η εξαγωγή ρεαλιστικότερων συμπερασμάτων. Επιπλέον, η ταξινόμηση των 

αριθμοδεικτών κατά κατηγορίες είναι επίσης χρήσιμη, διότι βοηθά στο να 

επικεντρώνεται η ανάλυση σε ορισμένα σημεία που ενδιαφέρουν τον αναλυτή. 

4.5 Ανάλυση αριθμοδεικτών  

Για την ανάλυση της «ABC S.A.» θα χρησιμοποιήσουμε τους αριθμοδείκτες 

Αποδοτικότητας, Ρευστότητας, Αποτελεσματικότητας, Φερεγγυότητας και 

Διαχείρισης Κόστους. Οι αριθμοδείκτες μπορούν να ταξινομηθούν σε διάφορες 

κατηγορίες ανάλογα με το κριτήριο που χρησιμοποιείται, αλλά και ανάλογα με την 

ανάλυση και έρευνα που επιχειρούνται. 

4.5.1 Αριθμοδείκτες αποδοτικότητας 

Μία κατηγορία δεικτών που χρησιμοποιούνται για να υπολογίσουμε την 

αποδοτικότητα μιας επιχείρησης. Η αποδοτικότητα δεν υπολογίζει μόνο έναν τρόπο, 

αλλά συναντάμε τους παρακάτω δείκτες : 

 Αριθμοδείκτης Μικτού Περιθωρίου Κέρδους (Gross profit margin) 

 Αριθμοδείκτης Αποδοτικότητας Ενεργητικού(Return on total assets) . 

 Αριθμοδείκτης Καθαρού Περιθωρίου Κέρδους (Net profit margin) 

 Αριθμοδείκτης αποδοτικότητας απασχολουμένων κεφαλαίων (Return to total capital 

employed) 

 Αριθμοδείκτης Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων (Return on net worth) 

 Αριθμοδείκτης Οικονομικής Μοχλεύσεως (Financial Leverage Ratio) 

 Αριθμοδείκτης αποσβέσεως παγίων (ratio of depreciation to fixed assets) 

 Αριθμοδείκτης αποσβέσεως προς πωλήσεις (Ratio of depreciation to net sales) 
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1) ΜΙΚΤΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΕΡΔΟΥΣ 

Αριθμοδείκτης Μικτού Περιθωρίου  = 

Kέρδους   

Μικτά Κέρδη Εκμεταλλεύσεωςx100 

   Καθαρές Πωλήσεις  

 

Το μικτό περιθώριο κέρδους αντιπροσωπεύει το ποσοστό των συνολικών εισπράξεων 

των πωλήσεων που η επιχείρηση διατηρεί μετά την αφαίρεση των άμεσων δαπανών 

που συνδέονται με τη παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών που πωλούνται από την 

επιχείρηση. Αυτός ο αριθμός αντιπροσωπεύει το ποσοστό κάθε ευρώ των εισπράξεων 

ου η επιχείρηση διατηρεί ως ακαθάριστο κέρδος. Είναι, επίσης, πολύ σημαντικός 

διότι παρέχει ένα μέτρο αξιολόγησης της αποδοτικότητας των επιχειρήσεων, όσο 

μεγαλύτερος είναι ο αριθμοδείκτης μικτού κέρδους τόσο καλύτερη από άποψης 

κερδών είναι η θέση της επιχείρησης διότι μπορεί να αντιμετωπίσει χωρίς δυσκολία 

μια ενδεχόμενη αύξηση του κόστους των πωλούμενων προϊόντων της.  

Για την  ξενοδοχειακή μας επιχείρηση έχουμε το εξής:  

 

Στα πρώτα τρία χρόνια, ο δείκτης Περιθώριο Κέρδους παρουσιάζει σημαντική 

βελτίωση και η βελτίωση αυτή οφείλεται κυρίως στη μεγάλη αύξηση του Καθαρού 

Εισοδήματος. Η αντίστοιχη αύξηση των συνολικών εσόδων είναι πολύ μικρή. Για το 

έτος 2015 παρουσιάζεται σημαντική μείωση του καθαρού εισοδήματος, με αντίστοιχη 

ελαφρά μείωση των συνολικών εσόδων.
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2) ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 

Αριθμοδείκτης Αποδοτικότητας = 

Ενεργητικού 

   Καθαρά Κέρδη Εκμεταλλεύσεως  x             100 

  Σύνολο Ενεργητικού  
 

 

Αυτός ο δείκτης δείχνει τον δείκτη απόδοσης των συνολικών στοιχείων ενεργητικού 

της εταιρείας και φανερώνει την ικανότητα της να μπορεί να επιζήσει οικονομικά και 

να προσελκύσει κεφάλαια που προσφέρονται για επένδυση, «ανταμείβοντας» τα 

ανάλογα. Όσο υψηλότερος είναι ο αριθμός του δείκτη, τόσο το καλύτερο για την 

εταιρεία και τους μετόχους. 

 

Για την ξενοδοχειακή μας επίχειρηση: 

Μπορούμε να παρατηρήσουμε μια αύξηση του αριθμού του δείκτη απόδοση των 

περιουσιακών στοιχείων κατά τα πρώτα τρία χρόνια. 

Η αύξηση αυτή συμβαίνει λόγω της μεγάλης αύξησης του Καθαρού Εισοδήματος, σε 

αντίθεση με τη μικρή διακύμανση του Συνολικού Ενεργητικού. Η σημαντική πτώση 

του καθαρού εισοδήματος το 2015, παρά τη μείωση και το Σύνολο ενεργητικού, 

μειώνει τον αριθμό του δείκτη Απόδοση στοιχείων ενεργητικού.  

Οι τιμές του αριθμού του δείκτη η απόδοση των περιουσιακών στοιχείων είναι γενικά 

σε πολύ χαμηλά επίπεδα.  
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3) ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 

Αριθμοδείκτης Καθαρού Περιθωρίου= 

Κέρδους                                             

Καθαρά Κέρδη Εκμεταλλεύσεως  x 100 

 Καθαρές Πωλήσεις  

 

Ο αριθμοδείκτης καθαρού περιθωρίου κέρδους δείχνει το ποσοστό του καθαρού 

κέρδους που επιτυγχάνει μια επιχείρηση από τις πωλήσεις της, δηλαδή το καθαρό 

κέρδος από τις λειτουργικές της δραστηριότητες. Όσο μεγαλύτερος ο αριθμοδείκτης 

καθαρού κέρδους, τόσο πιο επικερδής είναι η επιχείρηση. Η μελέτη των δύο 

αριθμοδεικτών, μικτού και καθαρού περιθωρίου κέρδους, βοηθάει στην εμβάθυνση 

της εσωτερικής λειτουργίας της επιχείρησης (Νιάρχος,2004). 

 

4) ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ 

ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (RETURN TO TOTAL CAPITAL EMPLOYED) 

Αριθμοδείκτης Αποδοτικότητας = 

Απασχ.Κεφαλαίων   

Καθαρά Κέρδη Εκμετέλλευσης  +  

Χρηματοοικονομικά Έξοδα 

  Συνολικά Απασχ.Κεφάλαια 

 

Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης μετρά την κερδοφόρα δυναμικότητα του συνόλου 

των απασχολουμένων κεφαλαίων της επιχείρησης, είτε είναι ίδια είτε ξένα, και 

μπορεί να υπολογιστεί συνολικά για την επιχείρηση ή ακόμα και τμηματικά.  Η 

εξέταση του παραπάνω αριθμοδείκτη διαχρονικά παρέχει πληροφόρηση για την 

πορεία της επιχείρησης στο παρελθόν και συγχρόνως για τη μελλοντική της εξέλιξη, 

με βασικό όρο ότι θα διατηρηθούν οι ίδιες συνθήκες λειτουργίας της. Μία χαμηλή 

τιμή του δείκτη, παρέχει ένδειξη για ενδεχόμενη διακοπή της δραστηριότητας . 

Σε περίπτωση που μία επιχείρηση θέλει να προβεί σε εξαγορά κάποιας άλλης 

επιχείρησης, ο υπολογισμός της αποδοτικότητας του συνόλου των απασχολούμενων 

κεφαλαίων αποτελεί σημαντικό παράγοντα. Εάν η προσδοκώμενη απόδοση των 

κεφαλαίων που πρόκειται να απασχοληθούν δεν είναι ελκυστική, θα πρέπει η 

επιχείρηση να αποφύγει τέτοιες κινήσεις. (Holmes & Sudgen,1982) 
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5) ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (RETURN 

ON NET WORTH) 

Αριθμοδείκτης Αποδοτικότητας ΙΚ= 
   Καθαρά Κέρδη   Χ 100 

    Ίδια Κεφάλαια 

 

Ο αριθμοδείκτης αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων μετρά την αποτελεσματικότητα, 

με την οποία τα κεφάλαια των φορέων της επιχείρησης απασχολούνται σε αυτή. Η 

απόδοση των ιδίων κεφαλαίων εξαρτάται κυρίως από δύο παράγοντες :α) την 

απόδοση ενεργητικού και β) τον πολλαπλασιαστή μόχλευσης (Βασιλείου & 

Ηρειώτης,2008). Γενικότερα, είναι προτιμότερο ο δείκτης να κυμαίνεται σε υψηλά 

επίπεδα, διότι αποτελεί ένδειξη ότι η επιχείρηση ευημερεί και αυτό να οφείλεται είτε 

στην εύστοχη χρησιμοποίηση των κεφαλαίων της, είτε στην επιτυχημένη διοίκησή 

της καθώς και σε πολλούς άλλους παράγοντες.  Ο συγκεκριμένος δείκτης, είναι 

ιδιαίτερα χρήσιμος για τους εν δυνάμει μετόχους καθώς καταδεικνύει το βαθμό 

αποτελεσματικής διαχείρισης των χρημάτων τους από την επιχείρηση 

(Νιάρχος,2004). 

 

6) ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΧΛΕΥΣΕΩΣ (FINANCIAL LEVERAGE 

RATIO) 

Αριθμοδείκτης Οικονομικής = 

Μόχλευσης 

Αριθμοδείκτης αποδοτικότητας ΙΚ 

 

   Αποδοτικότητα 

συνολ.απασχολουμένων 

κεφαλαίων 

 

Ο αριθμοδείκτης οικονομικής μόχλευσης δείχνει το ποσοστό της μεταβολής των 

καθαρών λειτουργικών κερδών προς διάθεση στους μετόχους από την κατά 1% 

μεταβολή των καθαρών κερδών προ φόρων και χρηματοοικονομικών εξόδων. Όταν η 

τιμή του αριθμοδείκτη είναι μεγαλύτερη της μονάδας, τότε η επίδραση από τη χρήση 

των ξένων κεφαλαίων στα κέρδη της επιχείρησης είναι θετική και επωφελής για την 

ίδια. Αντίθετα, όταν η τιμή είναι μικρότερη της μονάδας , τότε η επίδραση των ξένων 

κεφαλαίων στα κέρδη της είναι αρνητική , ενώ όταν ισούται με την μονάδα η 

επίδραση είναι μηδενική και δεν υπάρχει οικονομική ωφέλεια για την επιχείρηση 

(Bernstein, 1978). 
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7) ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΣ ΠΑΓΙΩΝ (RATIO OF DEPRECIATION TO 

FIXED ASSETS) 

Αριθμοδείκτης Αποσβέσεων = 

Παγίων    
Αποσβέσεις Χρήσεως  

Χ 100 

  Πάγια προ αποσβέσεων 

  

  Οι αποσβέσεις των παγίων αποτελούν ένα σημαντικό στοιχείο του κόστους. Όταν 

αυτές υπολογίζονται με βάση την πάροδο του χρόνου, οι αποσβέσεις είναι σταθερές 

ενώ όταν γίνεται με βάση το βαθμό χρησιμοποιήσεως των παγίων στοιχείων τότε 

είναι μεταβλητές. 

 

8) ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΣ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ (RATIO OF 

DEPRECIATION TO NET SALES) 

 

Αριθμοδείκτης αποσβέσεων προς καθαρές 

πωλήσεις   = 
Αποσβέσεις Χρήσεως  

Χ 100 

  Καθαρές Πωλήσεις  

 

Ο αριθμοδείκτης αποσβέσεων προς καθαρές πωλήσεις, δείχνει το ποσοστό των 

πωλήσεων, που απορροφάται από τις αποσβέσεις. Συχνά, το ύψος των αποσβέσεων 

δεν σχετίζεται με τον όγκο των πωλήσεων, για αυτό και ο συγκεκριμένος δείκτης 

είναι περιορισμένης σπουδαιότητας. Το ύψος των πραγματοποιούμενων αποσβέσεων 

μπορεί να διαφέρει από χρήση σε χρήση και οι παράγοντες είναι οι εξής: 

 

 Μέθοδος και ύψος του ποσοστού αποσβέσεων 

 Η σύνθεση των παγίων κάθε επιχείρησης  

 Η ηλικία των παγίων 

 Η πολιτική που ακολουθείται από κάθε επιχείρηση σε σχέση με τις δαπάνες 

συντηρήσεως και επισκευών 
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4.5.2  Αριθμοδείκτες ρευστότητας 

 

Οι δείκτες ρευστότητας εξετάζουν την ικανότητα της επιχείρησης να ανταποκρίνεται 

στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της (Λαζαρίδης και Παπαδόπουλος,2005). Οι 

βραχυχρόνιες υποχρεώσεις  θα πρέπει να εξυπηρετούνται από το κυκλοφορούν 

ενεργητικό, το οποίο αποτελείται κυρίως, από το ταμείο , τα αποθέματα και τις 

απαιτήσεις από τους πελάτες. Οι δείκτες ρευστότητας στηρίζονται στο γεγονός ότι οι 

απαιτήσεις και τα λοιπά περιουσιακά στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού 

μπορούν να ρευστοποιηθούν ταυτόχρονα μεταξύ τους. Οι βασικοί αριθμοδείκτες 

ρευστότητας είναι οι εξής: 

 

1) ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ (CURRENT RATIO) 

Αριθμοδείκτης Γενικής Ρευστότητας = 

Διαθέσιμα+ Απαιτήσεις+ Αποθέματα 

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις  

 

Ο δείκτης γενικής ρευστότητας εκφράζει τον βαθμό στον οποίο οι βραχυπρόθεσμες 

υποχρεώσεις καλύπτονται από τα στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού, αλλά 

και το περιθώριο ασφαλείας, που διατηρεί η διοίκηση της επιχείρησης προκειμένου 

να αντιμετωπίσει μια κάποια ανεπιθύμητη εξέλιξη στη ροή των κεφαλαίων κινήσεως.  

Όσο μεγαλύτερη η τιμή του δείκτη, τόσο καλύτερη είναι η ρευστότητα της 

επιχείρησης. Τιμή του δείκτη μεγαλύτερη του 2, θεωρείται καλή ένδειξη και παρέχει 

ασφάλεια στους επενδυτές μιας εταιρείας ( Βασιλείου & Ηρειώτης,2008).   

Στον συγκεκριμένο αριθμοδείκτη θα πρέπει να λαμβάνονται οι διάφορες κατηγορίες 

που συνθέτουν το κυκλοφορούν ενεργητικό και το ποσοστό συμμετοχής κάθε μίας 

στο σύνολο αυτού. Διότι, μία επιχείρηση που έχει μεγαλύτερο ποσοστό σε μετρητά 

είναι σε καλύτερη θέση από μία άλλη που έχει περισσότερα σε ποσοστό αποθέματα, 

ακόμα και εάν και οι δύο επιχειρήσεις έχουν ίδια τιμή δείκτη. Για να είναι ο 

συγκεκριμένος αριθμοδείκτης όσο γίνεται πιο ακριβής, πρέπει να συνοδεύεται 

συμπληρωματικά και από άλλους αριθμοδείκτες ρευστότητας, όπως: 

 

 Τον αριθμοδείκτη ταχύτητας χορηγουμένων πιστώσεων ή εισπράξεως 

απαιτήσεων 
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 Τον αριθμοδείκτη ταχύτητας κυκλοφορίας αποθεμάτων 

 Τον αριθμοδείκτη καθαρών πωλήσεων προς τα καθαρά κεφάλαια κινήσεως 

 

  Δεν υπάρχει μία συγκεκριμένη τιμή του δείκτη κατάλληλη για όλες τις επιχειρήσεις, 

καθώς το αποτέλεσμα που προκύπτει εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. (Kennedy 

and  McMullen, 1973) 

 

Για την ξενοδοχειακή μας επιχείρηση έχουμε τα εξής: 

Οι αξίες που πρέπει να έχει αυτή η αναλογία σύμφωνα με τις βιβλιογραφικές 

αναφορές είναι 2 και όσο μεγαλύτερες είναι, τόσο το καλύτερο για τη ρευστότητα της 

εταιρείας. Ο λόγος για την εταιρεία ABC S.A είναι πολύ κακός λόγος καθ 'όλη τη 

διάρκεια των εξεταζόμενων ετών, ανεξάρτητα από τυχόν ελαφρά βελτίωση κατά τη 

διάρκεια του έτους 2014. Η αύξηση του κυκλοφορούντος ενεργητικού τα τρία πρώτα 

χρόνια συμβαίνει, σύμφωνα με τον ισολογισμό, λόγω της σημαντικής αύξησης των 

χρεωστών. Η σημαντική μείωση των κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων το 

2015 οφείλεται και πάλι στη μείωση των χρεωστών. Η απότομη πτώση των 

Τρεχουσών υποχρεώσεων το 2015 συμβαίνει και πάλι λόγω της μεγάλης μείωσης των 

Χρεωστών.  
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ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ (ACID TEST RATIO) 

Αριθμοδείκτης Ειδικής Ρευστότητας    = 

Διαθέσιμα + Απαιτήσεις  

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 

 

Ο αριθμοδείκτης ειδικής ρευστότητας δημιουργήθηκε για να συμπεριλάβει όλα 

εκείνα τα στοιχεία τα οποία μετατρέπονται εύκολα και γρήγορα σε ρευστά και αγνοεί 

όλα εκείνα τα στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού που δεν μετατρέπονται 

εύκολα σε μετρητά. Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης μας δείχνει πόσες φορές τα 

ρευστοποιήσιμα στοιχεία της επιχείρησης μπορούν να καλύψουν τις βραχυχρόνιες 

υποχρεώσεις της.  

Εάν μεταξύ των αριθμοδεικτών γενικής και ειδικής ρευστότητας υπάρχει μεγάλη 

διαφορά, τότε μάλλον υπάρχουν αυξημένα αποθέματα στην επιχείρηση. (Holmes &  

Sugden ,1982). 

 

2) ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ (CASH RATIO) 

Αριθμοδείκτης Ταμειακής Ρευστότητας = 

    Διαθέσιμο Ενεργητικό 

   Ληξιπρόθεσμες Υποχρεώσεις 

 

 Ο τρίτος αριθμοδείκτης ρευστότητας, μας δείχνει πόσες φορές τα διαθέσιμα 

περιουσιακά στοιχεία μιας επιχείρησης καλύπτουν τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις 

της.(Καφούση, 1987). Ο δείκτης ταμειακής ρευστότητας είναι πολύ σημαντικός 

καθώς μας δίνει μία εικόνα για την επάρκεια ή όχι μετρητών και διαθεσίμων στην 

επιχείρηση συγκριτικά με τις τρέχουσες λειτουργικές ανάγκες. 

 

4.5.3 Αριθμοδείκτες δραστηριότητας ( activity ratios) 

Οι αριθμοδείκτες δραστηριότητας μας δείχνουν το βαθμό μετατροπής ορισμένων 

περιουσιακών στοιχείων σε ρευστά. Με την χρήση των συγκεκριμένων δεικτών, 

φαίνεται η ορθή αξιολόγηση των αποθεμάτων μιας επιχείρησης. Εάν η επιχείρηση 

διατηρεί μεγάλο ποσοστό σε αποθέματα, αυτό μας δείχνει ότι η εταιρεία δε μπορεί να 

μετατρέψει τα συγκεκριμένα στοιχεία σε ρευστά με ευκολία και ταχύτητα. Παρόλα 
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αυτά, υπάρχουν επιχειρήσεις, που διατηρούν μεγάλα αποθέματα , πρώτων υλών και 

ετοίμων προϊόντων. Το ποσοστό των αποθεμάτων που διατηρεί μια επιχείρηση πρέπει 

να είναι ανάλογη πάντα με το ύψος των πωλήσεών της. Επίσης, οι αριθμοδείκτες 

δραστηριότητας μας δείχνουν ότι το ποσοστό απαιτήσεων που εμφανίζει μια 

επιχείρηση σχετίζεται με τις πιστωτικές της πωλήσεις (Νιάρχος,2004). 

 

1) ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 

(ASSET TURNOVER RATIO) 

Αριθμοδείκτης ΤΚΕ = 

Καθαρές πωλήσεις  

Σύνολο Ενεργητικού  

 

Ο αριθμοδείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας ενεργητικού μίας επιχείρησης φανερώνει 

την αποτελεσματικότητα χρησιμοποίησης του συνόλου των στοιχείων του 

ενεργητικού σε σχέση με τις πωλήσεις της.  

Υψηλές τιμές του δείκτη καταδεικνύουν αποτελεσματική διαχείριση του ενεργητικού, 

αφού οι πόροι που δεσμεύονται για τη δημιουργία πωλήσεων είναι λίγοι. Αντιθέτως, 

χαμηλές τιμές του δείκτη αποτελούν ένδειξη ότι δεν χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τα 

περιουσιακά της στοιχεία και θα πρέπει είτε να αυξήσει το βαθμό χρησιμοποιήσεως 

τους ή να προβεί σε ρευστοποίηση μέρους των περιουσιακών της στοιχείων. 

Σύμφωνα με τον Νιάρχο (2004), ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης εάν εξεταστεί μόνος 

του, δεν μπορεί να δώσει πληροφορίες σχετικά με την πρόβλεψη του οικονομικού 

αποτελέσματος μιας επιχείρησης, διότι οι αυξημένες πωλήσεις δεν συνοδεύονται 

πάντοτε από αυξημένα κέρδη. Για αυτό ακριβώς τον λόγο, θα πρέπει να εξετάζεται 

μαζί με τους αριθμοδείκτες λειτουργικών κερδών προς πωλήσεις και λειτουργικών 

κερδών προς το σύνολο του ενεργητικού.  

 

Στην επιχείρηση μας έχουμε τα εξής στοιχεία: 

  

Ο δείκτης του κύκλου εργασιών των συνολικών περιουσιακών στοιχείων καταγράφει 

την ίδια συμπεριφορά με τον προηγούμενο αριθμό δείκτη, ο οποίος ήταν ο αριθμός 

δείκτη Κύκλος εργασιών σταθερού ενεργητικού. Η ίδια συμπεριφορά συμβαίνει 

επειδή στο συνολικό ενεργητικό το μεγαλύτερο μερίδιο είναι τα καθαρά πάγια 
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περιουσιακά στοιχεία ενώ το ποσοστό των κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων 

είναι ελάχιστο.  

 

 

 

2) ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 

(INVENTORIES TURNOVER RATIO) 

 

Αριθμοδείκτης ΤΚΑ= 
Κόστος Πωληθέντων 

 Μέσο Απόθεμα Προϊόντων  

 

Ο αριθμοδείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας αποθεμάτων δείχνει πόσες φορές στη 

διάρκεια μιας περιόδου , ο μέσος όρος των αποθεμάτων ανανεώθηκε. Ο 

συγκεκριμένος δείκτης φανερώνει την ικανότητα της επιχείρησης να διαχειρίζεται 

αποτελεσματικά τα αποθέματα της. Μεγάλος όγκος αποθεμάτων, δηλαδή μικρή 

κυκλοφοριακή ταχύτητα αποθεμάτων, σημαίνει υψηλό κόστος διατήρησης στις 

αποθήκες, κίνδυνος απαξίωσής τους και κακή αξιοποίηση του κεφαλαίου που έχει 

δεσμευτεί σε αποθέματα, ενώ θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν καλύτερα (Βασιλείου 

& Ηρειώτης, 2008). Υψηλές τιμές του δείκτη είναι προτιμότερες , διότι δεν 

δεσμεύονται έτσι κεφάλαια σε αποθέματα και λειτουργεί καλύτερα η επιχείρηση. 

Διαιρώντας τον αριθμό των ημερών του έτους (365) με τον αριθμοδείκτη 

κυκλοφοριακής ταχύτητας αποθεμάτων, βρίσκουμε τον αριθμό των ημερών που 

απαιτούνται για την μετατροπή των αποθεμάτων σε πωλήσεις.  
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Στην επιχείρηση μας έχουμε τα εξής:  

Λόγω της ύπαρξης χαμηλών αποθεμάτων, οι αριθμοί δεικτών είναι πολύ υψηλοί. Οι 

μεγάλες αλλαγές στον αριθμό του δείκτη δεν έχουν μεγάλη σημασία. 

Μια σχετική σταθερότητα (μικρές αλλαγές) εμφανίζεται στο κόστος των αγαθών που 

πωλούνται καθ 'όλη τη διάρκεια των ετών.  

 

 

 

 

3) ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 

(RECEIVABLES TURNOVER RATIO) 

Αριθμοδείκτης ΤΕΑ= 
Καθαρές Πωλήσεις 

 Μέσο Όρος Απαιτήσεων  

 

 Ο αριθμοδείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας δείχνει πόσες φορές κατά μέσο όρο 

εισπράττονται κατά τη διάρκεια της λογιστικής χρήσης, οι απαιτήσεις της 

επιχείρησης. Ο δείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας απαιτήσεων μπορεί να θεωρηθεί 

ως ένας δείκτης ρευστότητας, καθώς όσο γρηγορότερα η επιχείρηση εισπράττει τις 

απαιτήσεις της, τόσο περισσότερο ενισχύει το επίπεδο ρευστότητάς της. Ο 

συγκεκριμένος δείκτης παρέχει καλύτερη πληροφόρηση όταν μετατρέπεται σε 

ημέρες, διαιρώντας το σύνολο των ημερών (365) με τον αριθμοδείκτη ταχύτητας 

εισπράξεων απαιτήσεων, διότι έτσι φαίνεται πόσες ημέρες απαιτούνται για την 

είσπραξη των απαιτήσεων από τους πελάτες. Επομένως, όσο μεγαλύτερη είναι η 

ταχύτητα εισπράξεως των απαιτήσεων, τόσο μικρότερος είναι ο χρόνος παραμονής 
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αυτών στην επιχείρηση. Μεγάλες απαιτήσεις που συχνά υπάρχουν, σε περιόδους 

κρίσης, δείχνει ότι η επιχείρηση ίσως αναγκάζεται να δανείζεται βραχυπρόθεσμα 

ώστε να ανταποκρίνεται στις βραχυχρόνιες υποχρεώσεις της. Επιπλέον, όσο 

μεγαλύτερες είναι οι υποχρεώσεις της επιχείρησης σε σχέση με τις καθαρές πωλήσεις 

της, τόσο μεγαλύτερη πιθανότητα υπάρχει  να καθυστερήσουν ή ακόμα και να μην 

εισπραχθούν οι απαιτήσεις της. Για αυτό, κρίνεται σκόπιμο μαζί με τον αριθμοδείκτη 

είσπραξης απαιτήσεων , να υπολογίζεται και ο αριθμοδείκτης επισφαλών 

απαιτήσεων. 

 

Αριθμοδείκτης Πρόβλεψης 

Επισφαλών 

 Απαιτήσεων   =  

Προβλέψεις για κάλυψη ζημιών 

επισφαλών απαιτήσεων  

 

Χ100 

             Σύνολο Απαιτήσεων   

 

Μία αύξηση αυτού του δείκτη μας δείχνει την αδυναμία είσπραξης των απαιτήσεων, 

ενώ μία μείωση παρέχει ένδειξη βελτίωσης της δυνατότητας εισπράξεως των 

απαιτήσεων. (Bernstein,1978). 

 

 

4) ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΕΞΟΦΛΗΣΕΩΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  (TRADE CREDITORS TO PURCHASES RATIO) 

Αριθμοδείκτης Ταχύτητας Βραχυπρόθεσμων = 

Υποχρεώσεων 

                            Αγορές   

 Μέσο Ύψος Βραχυπρόθεσμων 

Υποχρεώσεων  

 

Ο παραπάνω αριθμοδείκτης δείχνει πόσες φορές ανανεώθηκαν οι πιστώσεις των 

προμηθευτών μέσα στη χρήση. 

Πολλοί αναλυτές χρησιμοποιούν αντί των αγορών, το κόστος πωληθέντων, 

εκφράζοντας πόσες φορές το κόστος πωληθέντων καλύπτει τις βραχυχρόνιες 

υποχρεώσεις. 

Συγκρίνοντας τον αριθμοδείκτη ταχύτητας εισπράξεως απαιτήσεων και τον 

αριθμοδείκτη ταχύτητας βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων και εάν ο πρώτος είναι 
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μεγαλύτερος από τον δεύτερο, τότε αυτό δείχνει ότι η επιχείρηση εισπράττει πιο 

γρήγορα τις απαιτήσεις της από το να εξοφλεί τις υποχρεώσεις και για αυτό το λόγο 

δεν χρειάζεται να διατηρεί μεγάλα ποσά σε κυκλοφοριακά στοιχεία καθώς μια κάποια 

χρηματοδότηση γίνεται από τους πιστωτές της. 

 

 

5) ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΑΓΙΩΝ (FIXED 

ASSET TURNOVER RATIO) 

Αριθμοδείκτης Ταχύτητας Κυκλοφορίας 

Παγίων   = 
Καθαρές Πωλήσεις 

  Καθαρό Πάγιο Ενεργητικό  

 

Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης δείχνει κατά πόσο η επιχείρηση χρησιμοποιεί τα 

πάγια περιουσιακά της στοιχεία σε σχέση με τις πωλήσεις της. Μας δείχνει επιπλέον 

αν υπάρχει υπερεπένδυση σε πάγια συγκριτικά με τις πωλήσεις. Όσο μεγαλύτερη 

είναι η τιμή του δείκτη, τόσο πιο εντατικά χρησιμοποιεί η επιχείρηση τα πάγια της σε 

σχέση με τις πωλήσεις της. 

Κατά την πρώτη τριετία που εξετάζεται, ο λόγος του κύκλου εργασιών του 

ενεργητικού αυξάνεται ελαφρά και η αύξηση οφείλεται σε υψηλότερα συνολικά 

έσοδα. 

Τα Μέσα καθαρά πάγια περιουσιακά στοιχεία παρουσιάζουν μικρές διακυμάνσεις 

καθ 'όλη τη διάρκεια των τριών αυτών ετών. Το 2015 η πτώση των συνολικών 

εσόδων ελαφρώς ελαττώνει τον αριθμό του δείκτη. 

Για να καταλήξουμε στο συμπέρασμα, αν οι λόγοι είναι ικανοποιητικοί, πρέπει να 

συγκρίνουμε αυτόν τον αριθμό με τον μέσο όρο της βιομηχανίας. 
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6) ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

(OWNER’S EQUITY TURNOVER RATIO) 

Αριθμοδείκτης Ταχύτητας Κυκλοφορίας ΙΚ   = Καθαρές Πωλήσεις 

  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 

  

 Ο αριθμοδείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας ιδίων κεφαλαίων δείχνει το βαθμό 

χρησιμοποιήσεως των ιδίων κεφαλαίων της επιχείρησης σε σχέση με τις πωλήσεις 

της. Όσο μεγαλύτερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο καλύτερη είναι η 

θέση της επιχείρησης καθώς πραγματοποιεί μεγάλες πωλήσεις με σχετικά μικρό ύψος 

ιδίων κεφαλαίων, γεγονός που οδηγεί σε αυξημένα κέρδη. Πρέπει να σημειωθεί ότι 

από πλευρά ασφαλείας, όσο μεγαλύτερος είναι ο δείκτης τόσο λιγότερο ευνοϊκή είναι 

η θέση της επιχείρησης γιατί λειτουργεί βασιζόμενη κυρίως σε ξένα κεφάλαια. 

 

4.5.4 Αριθμοδείκτες δαπανών λειτουργιάς (operating expense ratios) 

Οι αριθμοδείκτες δαπανών λειτουργίας παρέχουν ένδειξη της πολιτικής που 

ακολουθεί η διοίκηση μιας επιχείρησης έναντι των διαφόρων δαπανών λειτουργίας 

της και της αποτελεσματικότητας έναντι των επί μέρους δαπανών. 
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1) ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ (OPERATING RATIO) 

 

Αριθμοδείκτης λειτουργικών εξόδων   

= 
Κόστος πωληθέντων + Λειτουργικά έξοδα 

Χ 100 

  Καθαρές Πωλήσεις  

 

Ο αριθμοδείκτης λειτουργικών εξόδων εκφράζει το ποσοστό των καθαρών πωλήσεων 

που απορροφάται από τα λειτουργικά έξοδα και το κόστος πωληθέντων. Όσο 

μεγαλύτερος είναι ο αριθμοδείκτης, τόσο μικρότερη είναι η αποδοτικότητα της 

επιχείρησης επειδή το ποσοστό των λειτουργικών κερδών που παραμένει σε αυτή 

βρίσκεται σε τέτοιο επίπεδο που πιθανόν να μην επαρκεί για την  εξυπηρέτηση των 

χρηματοοικονομικών και άλλων εξόδων της επιχείρησης. Κατά τη μελέτη του 

συγκεκριμένου δείκτη θα πρέπει ο αναλυτής να προσδιορίσει τα παρακάτω: 

 Αν το σταθερό κόστος είναι τόσο υψηλό, ώστε μια ελαφριά μείωση των 

πωλήσεων να οδηγεί σε ζημία. 

 Αν το επίπεδο των αμοιβών των εργατοϋπαλλήλων και διοικητικών στελεχών 

βρίσκονται στα ίδια επίπεδα με αυτά άλλων ομοειδών επιχειρήσεων 

 Αν οι πωλητές αμείβονται με μισθό ή με προμήθεια 

 

 

2) ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ (OPERATING 

EXPENSES TO NET SALES RATIO) 

Αριθμοδείκτης λειτουργικών εξόδων προς 

πωλήσεις  = 

Λειτουργικά Έξοδα 

Χ 100 

Καθαρές Πωλήσεις  

 

  Η διάσπαση του αριθμοδείκτη στα επιμέρους στοιχεία που απαρτίζουν τα 

λειτουργικά έξοδα σε σχέση με τις πωλήσεις αντανακλά τη δυνατότητα της 

διοικήσεως μιας επιχείρησης να προσαρμόζει τα έξοδα της ανάλογα με τις συνθήκες 

των πωλήσεων. Η παρακολούθηση του συγκεκριμένου αριθμοδείκτη διαχρονικά 

δείχνει την τάση των λειτουργικών εξόδων της επιχείρησης σε σχέση με τον όγκο των 

πωλήσεών της. Όταν υπάρχουν και στοιχεία σχετικά με τον αριθμό των 
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απασχολουμένων ατόμων σε μια επιχείρηση και των αμοιβών τους, τότε είναι 

χρήσιμο να υπολογίζονται και άλλοι αριθμοδείκτες όπως: 

 

 Ο αριθμοδείκτης καθαρών κερδών προς τις αμοιβές των απασχολουμένων 

 Ο αριθμοδείκτης παγίων προς το μέσο αριθμό απασχολουμένων 

 Ο αριθμοδείκτης του συνόλου των αμοιβών των απασχολουμένων στην 

επιχείρηση προς το μέσο όρο του αριθμού των απασχολουμένων. 

 

3) ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΠΑΓΙΩΝ ΠΡΟΣ ΜΕΣΟ ΑΡΙΘΜΟ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ 

(RATIO OF FIXED ASSETS TO AVERAGE NUMBER OF EMPLOYEES) 

Αριθμοδείκτης Παγίων προς μέσο αριθμό 

απασχολουμένων   = 

Καθαρά Πάγια 

Μέσος αριθμός απασχολουμένων  

 

Ο αριθμοδείκτης αυτός μετρά το κατά πόσο η επιχείρηση είναι εντάσεως κεφαλαίου 

ή εντάσεως εργασίας. Η ανοδική πορεία του δείκτη είναι επιθυμητή αλλά θα πρέπει 

να συνοδεύεται και από αύξηση της αξίας των πωλήσεων κατά απασχολούμενο. 

4.5.5  Αριθμοδείκτες διαρθρώσεως κεφαλαίων και βιωσιμότητας  

(financial structure and viability ratios) 

 Οι αριθμοδείκτες διαρθρώσεως κεφαλαίου και βιωσιμότητας εξετάζουν την 

οικονομική κατάσταση μιας επιχείρησης από μακροχρόνια άποψη , περιλαμβάνοντας 

την ανάλυση της διαρθρώσεως των κεφαλαίων της, δηλαδή τις μορφές και τα είδη 

που χρησιμοποιεί για τη χρηματοδότησή της. Η σπουδαιότητα της διάρθρωσης των 

κεφαλαίων απορρέει από την ουσιαστική διαφορά που υπάρχει μεταξύ των ιδίων και 

των ξένων κεφαλαίων. Τα ίδια κεφάλαια είναι εκείνα που επωμίζονται τον 

επιχειρηματικό κίνδυνο που αναπόφευκτα υπάρχει σε κάθε επιχείρηση, ενώ τα ξένα 

κεφάλαια πρέπει να εξοφληθούν προσαυξημένα με τόκους σε τακτά χρονικά 

διαστήματα, ανεξαρτήτως της οικονομικής θέσης της επιχείρησης.  

 

1) ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (RATIO OF 

OWNER’S EQUITY TO TOTAL ASSETS) 
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Αριθμοδείκτης Ιδίων κεφαλαίων  

προς συνολικά κεφάλαια   = 

Ίδια Κεφάλαια 

Χ 100 

Συνολικά Κεφάλαια 

 

Η σχέση αυτή δείχνει το ποσοστό του συνόλου των ενεργητικών στοιχείων μιας 

επιχείρηση που έχει χρηματοδοτηθεί από τους φορείς της. Όσο μεγαλύτερο είναι το 

ύψος των ιδίων κεφαλαίων μιας επιχείρησης σε σχέση με τις υποχρεώσεις της, τόσο 

μεγαλύτερη προστασία παρέχεται στους δανειστές της και τόσο μικρότερη πίεση 

ασκείται σε αυτή για την εξόφληση των υποχρεώσεων της και την πληρωμή τόκων. 

 

2) ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΑΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (RATIO OF 

OWNER’S EQUITY TO TOTAL LIABILITIES) 

Αριθμοδείκτης Ιδίων  προς δανειακά  κεφάλαια   = 

Ίδια Κεφάλαια 

Ξένα Κεφάλαια  

 

Ο αριθμοδείκτης αυτός χρησιμοποιείται για να διαπιστωθεί εάν υπάρχει ή όχι 

υπερδανεισμός σε μια επιχείρηση και εκφράζει τη σχέση μεταξύ των ιδίων 

κεφαλαίων (μετοχικό κεφάλαιο + αποθεματικά) προς το σύνολο των δανειακών 

κεφαλαίων (μακροπρόθεσμες + βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις). Όσο μεγαλύτερη 

είναι η τιμή του δείκτη, τόσο μεγαλύτερη ασφάλεια παρέχεται στους πιστωτές της 

επιχείρησης. 

 

 

3) ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣ ΠΑΓΙΑ (RATIO OF OWNER’S EQUITY 

TO FIXED ASSETS) 

Αριθμοδείκτης Ιδίων  προς Πάγια  = 

Ίδια Κεφάλαια 

Καθαρά Πάγια 

 

Ο σκοπός του συγκεκριμένου αριθμοδείκτη είναι η εύρεση του τρόπου 

χρηματοδότησης των παγίων επενδύσεων μιας επιχείρησης. Όταν τα ίδια κεφάλαια 

μιας επιχείρησης είναι μεγαλύτερα των επενδύσεών της σε πάγια, τότε ένα μέρος των 
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κεφαλαίων κίνησης προέρχεται από τους μετόχους της. Αντίθετα, όταν τα ίδια 

κεφάλαια είναι μικρότερα των επενδύσεων σε πάγια, τότε για τη χρηματοδότηση των 

παγίων στοιχείων της έχουν χρησιμοποιηθεί, πέραν των ιδίων, και ξένα κεφάλαια. 

 

4) ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (RATIO OF CURRENT ASSETS TO TOTAL 

LIABILITIES) 

Αριθμοδείκτης Κυκλ. Ενεργ. προς Συν. =  

Υποχρεώσεις    

Κυκλοφορούν Ενεργητικό  

Χ 100 

Σύνολο Υποχρεώσεων  

 

Ο αριθμοδείκτης αυτός εκφράζει την ρευστότητα των μακροχρόνιων υποχρεώσεών 

της. Ο συγκεκριμένος δείκτης είναι σημαντικός διότι ορισμένα κυκλοφοριακά 

στοιχεία έχουν σχετικά χαμηλό βαθμό ρευστοποίησης. Μία σχετικά υψηλή τιμή του 

δείκτη φανερώνει ότι εάν υπάρξουν υπερβολικές ζημιές από τη ρευστοποίηση των 

κυκλοφοριακών στοιχείων, οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις θα μπορούν να 

εξοφληθούν από τα κεφάλαια κινήσεως (Kennedy - McMullen, 1973). 

 

5) ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΠΑΓΙΩΝ ΠΡΟΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (RATIO OF FIXED ASSETS TO LONG TERM LIABILITIES) 

Αριθμοδείκτης Παγίων προς = 

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις   

Καθαρά Πάγια 

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις  

 

Ο αριθμοδείκτης αυτός αντανακλά το βαθμό ασφαλείας που απολαμβάνουν οι 

μακροχρόνιοι πιστωτές της επιχείρησης. Η μελέτη του αριθμοδείκτη διαχρονικά 

δείχνει την πολιτική που ακολουθεί η επιχείρηση στη χρηματοδότηση των παγίων 

περιουσιακών της στοιχείων. Μία αύξηση του δείκτη δείχνει τη μεταβολή του 

περιθωρίου ασφαλείας που απολαμβάνουν οι μακροχρόνιοι πιστωτές, καθώς και την 

χρηματοδότηση παγίων από κεφάλαια των φορέων της επιχείρησης (αύξηση 

κεφαλαίου). Αντίθετα, μία μείωση του αριθμοδείκτη δείχνει ότι μειώθηκε το 

περιθώριο ασφαλείας των μακροχρονίων πιστωτών και η επέκταση των παγίων 

χρηματοδοτήθηκε από δανεισμό. 
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6) ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΟΚΩΝ (NUMBER OF TIMES 

INTEREST EARNED) 

Αριθμοδείκτης Κάλυψης Τόκων= 
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων & Τόκων 

   Σύνολο Τόκων 

 

Ο αριθμοδείκτης κάλυψης τόκων δείχνει πόσες φορές η επιχείρηση είναι ικανή να 

καλύπτει τους τόκους για τη χρησιμοποίηση ξένων κεφαλαίων, από τα καθαρά της 

κέρδη.  Όσο μεγαλύτερη είναι η τιμή του δείκτη, τόσο μεγαλύτερη η ικανότητα της 

επιχείρησης να πληρώνει τους τόκους και τόσο μικρότερος ο κίνδυνος αθετήσεως 

στην εξόφληση των υποχρεώσεων της. Όπως υποστηρίζει και ο Νιάρχος (2004), 

αποτελεί ένα μέτρο της δανειακής κατάστασης σε σχέση με την κερδοφόρα 

δυναμικότητά της. 

  

4.5.6 Επενδυτικοί αριθμοδείκτες (investment ratios) 

Σύμφωνα με τον Νιάρχο (2004), οι επενδυτικοί αριθμοδείκτες χρησιμοποιούνται από 

τους επενδυτές όταν πρόκειται να αποφασίσουν αν θα πρέπει να αγοράσουν, να 

πωλήσουν ή να διατηρήσουν την επένδυσή τους σε μετοχικούς τίτλους μιας 

επιχείρησης. Οι πιο ευρέως διαδεδομένοι επενδυτικοί αριθμοδείκτες είναι οι εξής:  

 

 Τα κατά μετοχή κέρδη 

 Το κατά μετοχή μέρισμα 

 Η μερισματική απόδοση 

 Το ποσοστό διανεμόμενων κερδών 

 Η εσωτερική αξία μετοχής 

 Ο λόγος τιμής προς κέρδη κατά μετοχή 

 Η ταμειακή ροή κατά μετοχή 

 Ο αριθμοδείκτης αποδόσεως μετοχής σε ταμειακή ροή 

 Ο αριθμοδείκτης αποδόσεως μετοχής σε ταμειακή ροή 

 Ο αριθμοδείκτης ποσοστού αυτοχρηματοδότησης  

 Ο αριθμοδείκτης διαρκείας εξοφλήσεως επενδύσεων 
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 Η απόσβεση κατά μετοχή 

 

1) ΤΑ ΚΑΤΑ ΚΕΡΔΗ ΜΕΤΟΧΗ (EARNINGS PER SHARE-E.P.S.) 

 

 

 Τα κατά μετοχή κέρδη μιας επιχείρησης είναι ένας από τους πιο σπουδαίους δείκτες, 

αλλά ταυτόχρονα και ο πιο παραπλανητικός. Ο αριθμοδείκτης αυτός δείχνει το ύψος 

των καθαρών κερδών, που αντιστοιχεί σε κάθε μετοχή της επιχείρησης και 

επηρεάζεται τόσο από το συνολικό ύψος των κερδών της επιχείρησης όσο και από 

τον αριθμό των μετοχών της. Το ύψος των κερδών, κατά μετοχή, αντανακλά την 

κερδοφόρα δυναμικότητα μιας επιχείρησης. Ο συγκεκριμένος δείκτης είναι δύσκολο 

να συγκριθεί με άλλες επιχειρήσεις, καθώς δεν έχουν τον ίδιο αριθμό μετοχών όλες οι 

επιχειρήσεις. 

 

2) ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕΤΟΧΗΣ (MARKET PRICE) 

Η τιμή των μετοχών μια επιχείρησης στη χρηματιστηριακή αγορά, προσδιορίζεται 

από τις δυνάμεις της αγοράς και αντανακλά την κερδοφόρα δυναμικότητά της. Η 

χρηματιστηριακή τιμή των μετοχών είναι μία πολύ χρήσιμη μεταβλητή, βάσει της 

οποίας προσδιορίζεται η απόδοση των επενδύσεων σε τίτλους. Οι επενδυτές θα 

πρέπει να παρακολουθούν την διαχρονική εξέλιξη της αξίας των μετοχών, διότι η 

αξία τους δεν προσδιορίζεται μόνο από την ποιότητά τους, αλλά και από τις 

γενικότερες συνθήκες που επικρατούν στη χρηματιστηριακή αγορά. 

 

3) ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ (BOOK VALUE PER SHARE) 

Εσωτερική Αξία Μετοχής = 
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 

  Αρ. Μετοχών σε κυκλοφορία 

 

Η εσωτερική αξία μιας επιχείρησης δεν είναι ευρύτερα διαδεδομένη διότι δεν 

ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, καθώς η αξία των περιουσιακών στοιχείων 

Κέρδη κατά μετοχή  (EPS)= 

Σύνολο καθαρών κερδών χρήσεως 

 
 Μέσος αριθμός μετοχών σε 

κυκλοφορία 
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αναφέρεται σε ιστορικές τιμές και η αξία των περισσοτέρων περιουσιακών στοιχείων 

προσδιορίζεται από την κερδοφόρα δυναμικότητά τους και όχι από την αξία τους. 

 

4) ΛΟΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΑ 

ΜΕΤΟΧΗΣ (PRICE TO BOOK VALUE RATIO) 

Χρηματιστηριακή τιμή προς 

εσωτερική αξία μετοχής         = 

Χρηματιστηριακή τιμή μετοχής 

  Εσωτερική αξία μετοχής 

 

Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης εκφράζει πόσες φορές μεγαλύτερη ή μικρότερη είναι 

η χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής σε σχέση με την εσωτερική τιμή της . Από 

αυτόν τον λόγο μπορούμε να συμπεράνουμε εάν μία μετοχή είναι υποτιμημένη ή 

υπερτιμημένη στην αγορά του χρηματιστηρίου σε σχέση με την εσωτερική της αξία. 

Η εσωτερική αξία δίνεται σε ιστορικές τιμές, ενώ η τιμή στο χρηματιστήριο εκφράζει 

την τρέχουσα τιμή, για αυτό και θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή. 

 

5) ΛΟΓΟΣ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΣ ΚΕΡΔΗ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ (PRICE EARNINGS 

RATIO) 

Τιμή προς κέρδη κατά μετοχή        = 
Χρηματιστηριακή τιμή μετοχής 

  Κέρδη κατά μετοχή 

 

Ο δείκτης αυτός δείχνει πόσα ευρώ είναι διατεθειμένος να καταβάλει ένας επενδυτής 

για κάθε ευρώ κέρδους της επιχείρησης. Ο αριθμοδείκτης τιμής προς κέρδη ανά 

μετοχή είναι πάντοτε θετικός και δεν υπολογίζεται όταν η επιχείρηση έχει ζημίες, 

καθώς επίσης και όταν τα κέρδη είναι μηδενικά. Ο συγκεκριμένος δείκτης έχει 

ερμηνευτεί από αναλυτές με διαφορετικές ερμηνείες. Ορισμένοι πιστεύουν, ότι ο 

λόγος αυτός θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ο χρόνος, που θα εισπράξει πίσω ο 

επενδυτής τα χρήματά του. Αντιθέτως, μια άλλη ομάδα υποστηρίζει ότι ο λόγος αυτός 

φανερώνει μια προοπτική ανάπτυξης στη βάση ότι ο επενδυτής πληρώνει πολλές 

φορές τα κέρδη της επιχείρησης, με την ελπίδα ότι αυτά τα κέρδη θα 

πολλαπλασιαστούν στο μέλλον   (Ξανθάκης και Αλεξάκης, 2011).  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ο
 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ, ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ.                       

 

5.1Συμπεράσματα 

  Τέλος, σε αυτό το κεφάλαιο συμπεραίνουμε ότι ο τουρισμός αποτελεί 

σημαντικό ρόλο για τα νησιά μας. Λόγω της έντονης ενασχόλησης και της τεράστιας 

ανάπτυξης του τουρισμού δημιουργήθηκαν πολλές ξενοδοχειακές μονάδες οι οποίες 

προσφέρουν και άλλες εξυπηρετήσεις, όπως διάφορα είδη ψυχαγωγίας, αίθουσες 

χορού, τένις, φαγητό και άλλα. 

Υπάρχουν σημαντικές διαφορές στα μέσα των περισσότερων 

χρηματοοικονομικών δεικτών των διαφόρων κατηγοριών ξενοδοχείων στην Ελλάδα, 

εκτός από ορισμένες αναλογίες, όπως το μικτό περιθώριο κέρδους και το περιθώριο 

καθαρού κέρδους. Για να αυξηθούν τα έσοδα από την τουριστική δραστηριότητα 

είναι αναγκαία η σωστή οργάνωση των ξενοδοχειακών μονάδων. Η οικονομική 

οργάνωση αφορά την παρακολούθηση των πραγματοποιούμενων εσόδων και εξόδων 

όπως επίσης και τον πελάτη. Ο έλεγχος των υλικών που καταναλώνονται (τρόφιμα, 

ποτά κλπ) μαζί με τα στατιστικά στοιχεία, πρέπει να εξάγονται εβδομαδιαία ή μηνιαία 

για τη λήψη αποφάσεων και τον προγραμματισμό των εργασιών. 

 

5.2 Περιορισμοί 

Κατά την εκπόνηση της εργασίας οι περιορισμοί που εμφανιστήκαν ήταν κατά 

τη διεργασία της εμπειρικής μελέτης καθώς αυτή αφορούσε τη μελέτη περίπτωσης. 

Κάθε επιχείρηση δραστηριοποιείται σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, 

προσπαθώντας να επιτύχει τους βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους 

που έχει θέσει .  

Κάτω από αυτές τις ανταγωνιστικές συνθήκες και τη διαρκή αβεβαιότητα, το 

σημαντικότερο αγαθό, εργαλείο που μπορεί να έχει στα χέρια του κάποιος μάνατζερ , 

ιδιοκτήτης ή και έμμεσα ενδιαφερόμενος είναι η πληροφόρηση.  

Η πληροφόρηση, ποιοτική και ποσοτική αποτελεί αναγκαιότητα για τη λήψη 

κάθε σημαντικής και χρηματοδοτικής απόφασης αλλά και την εξέταση της απόκλισης 

των αποτελεσμάτων της επιχείρησης από τους καθοριζόμενους στόχους.  
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Ένα είδος ποσοτικής πληροφόρησης μπορεί να αντληθεί από τους 

ισολογισμούς εταιρειών και την εξέταση των επιμέρους λογαριασμών της λογιστικής 

καθώς και τη διαχρονική σύγκριση τους  με τη βοήθεια των αριθμοδεικτών δεικτών.  

Οι αριθμοδείκτες είναι εργαλείο στα χέρια κάθε ενδιαφερόμενου, που 

μπορούν να δώσουν πληροφόρηση χρήσιμη για την εξαγωγή κάποιων 

συμπερασμάτων, σχετικά με τη αποδοτικότητα, τη δραστηριότητα ,τη ρευστότητα, 

κεφαλαιακή διάρθρωση και αποτίμηση μια επιχείρησης. 

Αυτή η πληροφόρηση πρέπει πάντα να συνδυάζεται με οποιαδήποτε άλλη 

πληροφόρηση υπάρχει διαθέσιμη και να μην προχωρούμε στη εξαγωγή 

συμπερασμάτων στηριζόμενοι μόνο στους αριθμοδείκτες. 

Αυτό κυρίως γιατί οι αριθμοδείκτες στηρίζονται σε οικονομικά και λογιστικά 

μεγέθη, τα οποία πολλές φορές αντί να πληροφορήσουν, προσπαθούν ακόμη και να 

παραπλανήσουν.  

Πάραυτα οι αριθμοδείκτες είναι ένα χρήσιμο εργαλείο που με τη σωστή 

παρακολούθηση, χρησιμοποίηση και τον συνδυασμό τους, μπορούν να δώσουν 

χρήσιμη και αποτελεσματική πληροφόρηση. 

 

5.3 Προτάσεις για μελλοντική έρευνα 

Τέλος, με βάση τα παραπάνω προτείνεται η εξέταση του κυρίου αντικειμένου 

της παρούσης διπλωματικής με τη χρήση ποσοτικών μεθόδων ενός δείγματος 

ξενοδοχειακών επιχειρήσεων. 
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