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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η ανάπτυξη της ξενοδοχειακής βιομηχανίας τα τελευταία χρόνια είναι
ραγδαία. Η Ελλάδα

αποτελεί ένα απίστευτο φυσικό πλούτο . κάθε

χρόνο εκατομμύρια άνθρωποι την επισκέπτονται για θαυμάσουν όλα
αυτά τα όμορφα τοπία και τις ακρογιαλιές της , με αποτέλεσμα αυτό να
οδηγεί στην καλή λειτουργία των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων . Αυτές
είναι άλλες μεγάλες και άλλες μικρές οικογενειακές ξενοδοχειακές
επιχειρήσεις. Οι ξενοδοχειακές
κόσμο δέχονται και

μονάδες οι οποίες φιλοξενούν τόσο

οικονομικές

συναλλαγές. Αυτές ακριβώς τις

αλλαγές καλείτε να ερευνήσει και να μελετήσει η επιστήμη της
Λογιστικής, η οποία όπως είναι γνωστό ερευνά τις χρηματικές αλλαγές
μεταξύ ατόμων αλλά και επιχειρήσεων.
Η ξενοδοχειακή λογιστική αντιλαμβάνεται και καταγράφει όλες τις
συναλλαγές που πραγματοποιεί ο πελάτης από την ώρα που θα φτάσει
στο ξενοδοχείο μέχρι την ώρα που θα αποχωρίσει από αυτό. Πλέον
σχεδόν όλες οι ξενοδοχειακές μονάδες τηρούν τα βιβλία τους με ενιαίο
τρόπο

και κάνουν τις εργασίες τους πολύ πιο εύκολα από ότι στο

παρελθόν και αυτό οφείλετε στην ξενοδοχειακή λογιστική .
Στην παρούσα εργασία κρίθηκε αναγκαία

και σκόπιμα να γίνει

παρουσίαση της Γενικής Λογιστικής αλλά και της Ξενοδοχειακής
Λογιστικής σε κάθε ξενοδοχειακή μονάδα

φανερώνοντας έτσι τις

8

βασικές αρχές και κανόνες που διέπουν τις επιστήμες αυτές . Επίσης
αναλύουμε

τους διαφόρους λογαριασμούς που χρησιμοποιεί η

Λογιστική , και κάνουμε μια μικρή αναφορά στην μισθοδοσία
προσωπικού.
Σε ερευνητικό επίπεδο

έγινε η προσπάθεια να παρουσιαστούν τα

αποτελέσματα της διαφημιστικής προβολής των ξενοδοχείων, στην
οικονομική πορεία της, καθώς και την νοοτροπία

των ιδιοκτητών

απέναντι στην δαπάνη της διαφήμισης.
Η εργασία αποτελείτε από πέντε κεφάλαια
Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μια ανάλυση της έννοιας της λογιστικής
γενικά.
Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται ανάλυση για το εννοιολογικό πλαίσιο
της ξενοδοχειακής λογιστικής .
Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι κυριότεροι λογαριασμοί της
ξενοδοχειακής λογιστικής .
Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται μια περιγραφή του ΚΒΣ στις μικρέ και
μεσαίες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις.
Στο πέμπτο κεφάλαιο

γίνεται μια ανάλυση

των εργασιών τέλους

χρήσης στις μικρές και μεσαίες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις
Στο έκτο κεφάλαιο γίνεται μια ανάλυση των δεδομένο από έρευνα με
ερωτηματολόγια σε ξενοδοχεία.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

1.1Εισαγωγή

Λογιστική είναι ένας

ανεξάρτητος επιστημονικός κλάδος που

ασχολείται με τις δραστηριότητες των οικονομικών μονάδων όπως τη
συγκέντρωση, τον υπολογισμό, την καταχώρηση και την μετάδοση των
οικονομικών πληροφοριών, έτσι να βοηθήσουν τους ενδιαφερόμενους
να πάρουν τις σωστές αποφάσεις ώστε να έχουν το κατάλληλο
οικονομικό αποτέλεσμα.
Ο αντικειμενικός σκοπός της λογιστικής είναι η παρουσίαση
πληροφοριών

που

είναι

κατάλληλη

για

την

κατανόηση

των

δραστηριοτήτων της οικονομικής μονάδας . Αυτοί που χρησιμοποιούν
τις Λογιστικές πληροφορίες μπορεί να είναι ιδιοκτήτες επιχειρήσεων και
διευθυντές . Ακόμη μπορεί να είναι πελάτες , πιστωτές, οικονομικοί
αναλυτές ,εργατικές ενώσεις ή εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις. Αυτοί που
χρησιμοποιούν τις λογιστικές πληροφορίες διακρίνονται σε εσωτερικούς
και εξωτερικούς ανάλογα με την σχέση που έχουν με την επιχείρηση. (7)
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Ακόμα με την λογιστική έχουμε μια οργανωμένη καταγραφή της
χρηματοοικονομικής αξίας υλικών η άυλων αγαθών. Η λογιστική ως
μαθηματικά

οικονομικού

κορμού,

οικονομικές

δραστηριότητες

,χρηματικές πράξεις ή συναλλαγές ,οργανώνονται με τέτοιο τρόπο ώστε
να είναι επιτευκτός ο μελλοντικός έλεγχος. Το οργανωμένο αυτό
σύστημα χρησιμοποιείται για την

καταγραφή

και τον

έλεγχο

οικονομικών πράξεων ιδιωτικού ή και δημόσιου φορέα.

Με την λογιστική πετυχαίνονται οι παρακάτω σκοποί:
1. Παρακολούθηση των μεταβολών των περιουσιακών στοιχείων.
2. Προσδιορίζεται η οικονομική κατάσταση της επιχείρησης σε κάθε
χρονική στιγμή.
3. Προσδιορίζονται

τα

οικονομικά

αποτελέσματα

(κέρδη

ή

ζημίες)που προέρχονται από την λειτουργία της επιχείρησης σε
μια χρονική περίοδο.
4. Δίνεται η ευκαιρία να ασκηθούν έλεγχοι στην διαχείριση των
περιουσιακών στοιχείων. Οι έλεγχοι μπορεί να είναι ουσιαστικοί,
τυπικοί, προληπτικοί,κατασταλτικοί, νομιμότητας κ.τ.λ.
5. Συγκεντρώνονται στατικά δεδομένα που αφορούν τη μελέτη
εξέλιξης των οικονομικών μεγεθών της επιχείρησης.
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1.2 Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

Λογιστικές έννοιες που σχετίζονται με την διαχείριση περιουσίας και
είσπραξη των φόρων συναντάμε από την αρχαιότητα. . Οι διαπιστώσεις
έρχονται από επιγραφές σε πλάκες ,πλίνθους, αγγεία και παπύρους. Από
την αρχαιότητα ακόμα από διάφορους λαούς(Έλληνες ,Βαβυλώνιους
,Αιγύπτιους,Ρωμαίους κ.τ.λ.). Με το πέρασμα των χρόνων οι Ρωμαίοι
χρησιμοποιούσαν ένα ταμείο βιβλίων, που αποτελούσε κατευθυντήριο
για τις φορολογικές τους υποχρεώσεις. Η λογιστική αναπτύχτηκε ως
αυτοτελείς γνωστικός κλάδος γύρω στο 1500 μΧ στην Βενετία. Τον 19ο
αιώνα με την βιομηχανική επανάσταση η λογιστική έγινε απαραίτητη
και άρχισε να διδάσκεται συστηματικά.

12

1.3 ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

Η λογιστική διακρίνεται σε:
1. Δημόσια και ιδιωτική, ανάλογα αν ο χαρακτήρας της οικονομικής
μονάδας είναι δημόσιος ή όχι.
2. Λογιστική ατομικών επιχειρήσεων και Λογιστικών εταιριών,
ανάλογα με την νομική μορφή της επιχείρησης.
3. Γενική(Γενικές Αρχές της Λογιστικής) και Ειδική, ανάλογα με το
περιεχόμενο της.
Γ ενική λογιστική αναφέρεται στους βασικούς κανόνες, που είναι
απαραίτητοι για την παρατήρηση της οικονομικής δράσης της
κάθε οικονομικής μονάδας.
Ειδική λογιστική ασχολείται με ειδικά θέματα που προκύπτει από
τις ιδιαιτερότητες του κλάδου
οικονομικής

μονάδας

και

διακρίνεται

σε

ξενοδοχειακή,

ναυτιλιακή, τραπεζική και πολλές άλλες.
Επίσης διακρίνεται σε Χρηματοοικονομική ή Γενική λογιστική,
Λογιστική Κόστους, Διοικητική Λογιστική, Λογιστική Εταιριών
,Ελεγκτική και Φορολογική Λογιστική.
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1.4.ΛΟΓΤΣΤΤΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Η λογιστική ως σύστημα παροχής πληροφοριών έχει και μια
ποικιλία προβλημάτων

τα οποία για να μπορέσουν να

αντιμετωπιστούν έχουν συνταχθεί κάποιες γενικές παραδεκτές
λογιστικές αρχές, που οι σημαντικότερες είναι οι εξής:
1. Η αρχή της αυτοτέλειας των χρήσεων.
2. Η αρχή του ιστορικού κόστους.
3. Η αρχή της εύλογης αξίας.
4. Η αρχή της περιοδικότητας.
5. Η αρχή της πραγματοποιήσεως του εσόδου.
6. Η αρχή της σταθερότητας της χρηματικής μονάδας.
7. Η αρχή της συνέχειας της δραστηριότητας της οικονομικής
μονάδας.
8. Η αρχή της αυτοτέλειας της λογιστικής μονάδας.
9. Η αρχή του συσχετισμού των εσόδων με τα έξοδα.
10. Η αρχή της αντικειμενικότητας και

της δυνατότητας

επαληθεύσεως.
11. Η αρχή του ουσιώδους των λογιστικών πληροφοριών.
12. Η αρχή της συνέπειας στην εφαρμογή των λογιστικών
μεθόδων.
13. Η αρχή της πλήρους ή επαρκούς αποκάλυψης.

14

14. Η αρχή της ουσίας και της πραγματικότητας της
συναλλαγής.
15. Η αρχή της συντηρητικότητας.

1.5 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ

Ο έλεγχος της μεταβολής των περιουσιακών στοιχείων, αν και είναι
θεωρητικά ορθή, με την μέθοδο των διαδοχικών ισολογισμών είναι
πρακτικά δυνατή διότι:

1) Υποθέτοντας αν ακολουθήσουμε τη μέθοδο των διαδοχικών
ισολογισμών, δεν θα μπορούμε να καταλάβουμε τις λεπτομέρειες
κάθε λογιστικού γεγονότος οι οποίες θεωρούνται σημαντικές,
όπως τα στοιχεία και το είδος του δικαιολογητικού, σύμφωνα με
το οποίο έγινε η λογιστική πράξη.
2) Δεν υπάρχει η ικανότητα να καταρτίσουμε ένα πλήθος
ισολογισμών συνέχεια, δηλαδή τόσα όσα είναι και τα λογιστικά
γεγονότα.
3) Αν υπάρχει κάποια πιθανότητα να δημιουργηθεί αποτέλεσμα από
κάποιο λογιστικό γεγονός, το αποτέλεσμα αυτό δεν μπορεί να
εμφανιστεί μόνο του πριν μεταβάλλουμε το κεφάλαιο.
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Γ ια του λόγους αυτούς η λογιστική μεθόδευσε ένα άλλο στοιχείο για
να παρακολουθεί τα περιουσιακά στοιχεία.

Λογαριασμός είναι μια κατηγορία η οποία περιέχει ένα ή
περισσότερα στοιχεία μιας οικονομική μονάδας που έχουν κοινό
γνώρισμα καθώς και την καταχώρηση των μεταβολών με την ίδια
χρονολογική σειρά.

Τίτλος

-1
Αιτιολογία
Χρονολογία

και ποσά
(χρέωση
/πίστωση)
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οι λογαριασμοί αντικατοπτρίζονται σε όλα τα σταδία του λογιστικού
κύκλου ή λογιστικού κυκλώματος όπως αλλιώς λέγεται. Μετά τον
αντικατοπτρισμό της οικονομικής μονάδας στο παραστατικό έπειτα
ακολουθούν, καταρχήν λογιστική εγγραφή παίρνοντας την μορφή
χρέωσης και πίστωσης στο ημερολόγιο, μετά καταχώρηση των
πράξεων κατά χρονολογική σειρά στο καθολικό και τέλος ο
υπολογισμός των υπολοίπων στο ισοζύγιο. Τα σημαντικότερα βιβλία
που χρησιμοποιούν οι λογιστές είναι τα καθολικά, ημερολόγια και
το βιβλίο απογραφών και ισολογισμών σημαντικότερες μέθοδοι
καταχώρησης στοιχείων

είναι η απλογραφική μέθοδος και η

διγραφική μέθοδος.

1.6 ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ

Με την καταχώρηση των εγγραφών στα διάφορα βιβλία μπορούν να
εμφανιστούν κάποια σφάλματα, τα λεγόμενα λογιστικά σφάλματα στα
ημερολόγια, σφάλματα στα ισοζύγια και σφάλματα στα καθολικά. Τα
σφάλματα αυτά μπορούν να γίνουν είτε εσκεμμένα είτε από κάποια
απροσεξία. Τα σφάλματα αυτά μπορεί να πραγματοποιηθούν σε κάποιο

17

ποσό ή να γίνει διπλή καταχώρηση ή να χρεωθεί κάποιος άλλος
λογαριασμός στο παραστατικό ενώ έπρεπε να χρεωθεί σε άλλο.

1.7 ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Η κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης αποτελείτε από τα εξής στοιχεία:
Τα υπόλοιπα των στοιχείων που συνθέτουν την καθαρή θέση στην αρχή
της χρήσης ή στο τέλος της Μια πλήρη σειρά οικονομικών καταστάσεων
αποτελείτε από τις ακόλουθες επιμέρους καταστάσεις:
• Ισολογισμός
• Κατάσταση λογαριασμών αποτελεσμάτων χρήσης
• Κατάσταση μεταβολών των ιδίων κεφαλαίων
• Κατάσταση ταμειακών ροών
• Προσάρτημα

Ο ισολογισμός καταρτίζεται υποχρεωτικά στο τέλος κάθε χρήσης με
βάση το υπόδειγμα Ε.Γ.Λ.Σ. Ο ισολογισμός δείχνει την περιουσιακή
κατάσταση της επιχείρησης σε μια δεδομένη χρονική στιγμή. Ο
ισολογισμός καταχωρίζεται μαζί με την κατάσταση του λογαριασμού
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αποτελεσμάτων χρήσης , τον πινάκα διάθεσης αποτελεσμάτων και το
προσάρτημα.

Στον ισολογισμό απεικονίζονται:
1) Τα στοιχειά της τρέχουσας χρήσης που αναφέρονται στον
ισολογισμό.
2) Τα στοιχεία της προηγούμενης χρήσης.
Τα αποσβεστέα στοιχεία του ενεργητικού απεικονίζονται στην
αξία κτήσης τους. Η ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού
είναι η τελευταία μέρα της χρήσης, δηλαδή ή 31/12 ή 30/6 κάθε
έτους.

Η κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης είναι η αποδοτικότητα της
λειτουργίας σε μια χρονική περίοδο. Δείχνει την πορεία της
οικονομικής μονάδας κατά την διάρκεια χρήσης κατάσταση
αποτελεσμάτων χρήσης καταρτίζεται υποχρεωτικά στο τέλος κάθε
χρήσης με βάση το υπόδειγμα του Ε.Γ.Λ.Σ. Η κατάσταση
αποτελεσμάτων χρήσης καταχωρίζεται στο βιβλίο απογράφων
και ισολογισμών των οικονομικών μονάδων. Τα βασικά στοιχεία
της κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσεως είναι τα έσοδα και τα
έξοδα, καθώς και τα συναφή με αυτά κέρδη και ζημιές.

Στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης απεικονίζονται:
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1) Τα στοιχεία της τρέχουσας χρήσης.
2) Τα στοιχεία της προηγούμενης χρήσης.

1) προηγούμενης.
2) Τα αίτια που οδήγησαν σε αύξηση ή μείωση των υπόλοιπων των
στοιχείων της καθαρής θέσης στην διάρκεια της χρήσης.
3) Τα νέα υπόλοιπα των στοιχείων της καθαρής θέσης στο τέλος της
χρήσης.
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Απεικόνιση
Κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης

Πωλήσεις
Αποθέματα έτοιμων προϊόντων (αρχής)
+Κόστος πωληθέντων
- Αποθέματα έτοιμων προϊόντων (τέλους)
= Μικτά αποτελέσματα
- Γ ενικά έξοδα διάθεσης
- Γ ενικά έξοδα διοίκησης
- Τόκοι και συναφή έξοδα
= Κέρδη προ φόρων

Ο σκοπός της κατάστασης μεταβολών ιδίων κεφαλαίων είναι η
παροχή πληροφοριών για τις μεταβολές που παρουσιάζουν τα
στοιχεία της Καθαρής θέσης.

Η κατάσταση ταμειακών ροών σε συνδυασμό με τις άλλες
οικονομικές καταστάσεις δίνουν την δυνατότητα στους
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χρήστες να

εκτιμούν

τις

μεταβολές

στην

καθαρή

περιουσιακά στοιχεία και την χρηματοοικονομική δομή. Οι
πληροφορίες

που

μας

δίνουν

οι

ταμειακές

ροές

δημιουργούν ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα
δίνουν την ικανότητα στους χρήστες να αναπτύξουν
πρότυπα για να μπορούν να εκτιμούν και να συγκρίνουν
την παρούσα αξία των μελλοντικών ταμειακών ροών.

Η κατάσταση ταμειακών ροών απεικονίζει τις ταμειακές
ροές στην διάρκεια της περιόδου, που κατατάσσονται σε
λειτουργικές,

επενδυτικές

και

χρηματοδοτικές

δραστηριότητες.

Άμεση μέθοδος (παράδειγμα)
Κατάσταση ταμειακών ροών που έληξε την 31/12

r

r

r

*

^

Ο

Ταμειακές ροές απο λειτουργικές δραστηριότητες
γ τ ί

γ

Εισπράξεις από πελάτες
Πληρωμές σε προμηθευτές και υπαλλήλους
Ροη μετρητών από λειτουργικές δραστηριότητες

30.150
(27.600)
2,550
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Τόκοι που πληρώθηκαν

( 270 )

Φόροι εισοδήματος που πληρώθηκαν

(900)

Καθαρή

ροη

μετρητών

από

λειτουργικές

1,380

δραστηριότητες
Καθαρές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Εξαγορά

θυγατρική-καθαρή

από

μετρητά

που

αποκτήθηκαν

(550)
(3500

Αγορά πάγιων στοιχείων
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Εισπράξεις από πώληση εξοπλισμού
Τόκοι που εισπράχθηκαν

200

Μερίσματα που εισπράχθηκαν

200
(480)

Καθαρή ροη μετρητών για επενδυτικές λειτουργίες
Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

250

Εισπράξεις από μακροπρόθεσμο δάνειο

250

Πληρωμές σε χρηματοδοτικές μισθώσεις

90

Μερίσματα που πληρώθηκαν(μπορεί εναλλακτικά να
εμφανίζονται στις λειτουργικές ροές)
Καθαρή

ροη

μετρητών

για

(1200)

χρηματοδοτικές

(790)

δραστηριότητες
110

Καθαρή αύξηση σε μετρητά και ισοδύναμα μετρητών
Μετρητά και ισοδύναμα μετρητών στην αρχή της

120

περιόδου
Μετρητά και ισοδύναμα μετρητών στο τέλος της

230

περιόδου
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Έμμεση μέθοδος(παράδεινμα)
Κατάσταση ταμειακών ροών που έληξε νια το έτος 31/12

r

r

r

*

^

Ο

Ταμειακές ροές απο λειτουργικές δραστηριότητες
γ τ ί

γ

3,350

Καθαρά κέρδη πριν την φορολογία
Αναπροσαρμογές για:

450

Αποσβέσεις

40

Μη- πραγματοποιηθείσα συναλλαγματική ζημιά
(500)

Έσοδα από επενδύσεις

400

Τόκοι χρεωστικοί
Κέρδος από λειτουργικές δραστηριότητες πριν από

3,740

τις μεταβολές του κεφαλαίου κίνησης
Αύξηση χρεωστών

(500)

Μείωση αποθεμάτων

1,050

Μείωση πιστωτών

1,740

Ροη μετρητών από λειτουργικές δραστηριότητες

2,550

Τόκοι που πληρωθήκαν

(270)

Φόρος εισοδήματος που πληρώθηκε

(900)
1,380

Καθαρή ροη μετρητών από λειτουργικές
δραστηριότητες
Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Εξαγορά

θυγατρική-καθαρή

από

μετρητά

που

(550)

αποκτήθηκαν
Αγορά πάγιων στοιχείων

(350)
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20

Εισπράξεις από πώληση εξοπλισμού
Τόκοι που εισπράχθηκαν

200

Μερίσματα που εισπράχθηκαν

200
(480)

Καθαρή ροη μετρητών για επενδυτικές λειτουργίες
Ταμειακές ροές απο χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

250

Εισπράξεις από μακροπρόθεσμο δάνειο

250

Πληρωμές σε χρηματοδοτικές μισθώσεις

(90)

Μερίσματα που πληρώθηκαν(μπορεί εναλλακτικά να

(1,200)

εμφανίζονται στις λειτουργικές ροές)
χρηματοδοτικές

(790)

Καθαρή αύξηση σε μετρητά και ισοδύναμα μετρητών

110

Μετρητά και ισοδύναμα μετρητών στην αρχή της

120

Καθαρή

ροη

μετρητών

για

δραστηριοτητες

περιοδου
230

Μετρητά και ισοδύναμα μετρητών στο τέλος της
περιοδου
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Το προσάρτημα είναι

σημαντικό συμπλήρωμα των οικονομικών

καταστάσεων, με το οποίο δίνονται πρόσθετες ή επεξηγηματικές
πληροφορίες οι οποίες διευκολύνουν τους τρίτους να κατανοήσουν
καλύτερα τα λογιστικά στοιχεία.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΠΛΑΙΣΙΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΛΟΓΤΣΤΤΚΗΣ

2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ένας πολύ σημαντικός τομέας της ελληνικής οικονομίας είναι αυτός του
τουρισμού, με συνέπεια να αποτελεί ένα διακριτικό κεφάλαιο του
κλαδικού ελληνικού σχεδίου. Η

συνεργασία με πρακτορεία του

εξωτερικού, η χρήση πολλών συναλλαγμάτων, τα μεγάλα ποσά
προείσπραξης των διανυκτερεύσεων κ.τ.λ., είναι κάποια από τα θέματα
που οδήγησαν στην εξειδίκευση της λογιστικής όσον άφορα τις
ξενοδοχειακές μονάδες
Για να είναι κατάλληλη η λογιστική να πληροφορήσει τους
εσωτερικούς και εξωτερικούς χρήστες είναι απαραίτητα ορισμένα
πρότυπα ,τα λεγόμενα ως λογιστικές αρχές.
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2.2'ΕΝΝΟΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

Η γενική λογιστική αποτελεί κλάδο της οικονομικής μονάδας. Οι
όροι και οι έννοιες που αφορούν την γενική λογιστική
προσαρμόζονται σε όλους τους τομείς της οικονομικής μονάδας.
Η λειτουργική δραστηριότητα, το αντικείμενο των ασχολιών και
οι διάφορες συναλλαγές της κάθε επιχείρησης εξαρτάται από την
κλάδο στον οποίο ανήκει και συμβάλουν στην δημιουργία
προβλημάτων και ιδιομορφιών λογιστικής φύσης έτσι ώστε η
αντιμετώπιση

αυτών

να

απαιτεί

μια

πιο

εξειδικευμένη

μεταχείριση από εκείνη της γενικής λογιστικής. Για τον λόγο
αυτό ήταν

αναγκαία η ύπαρξης των διαφόρων κλάδων της

εφαρμοσμένης λογιστικής. Ένας από τους σημαντικότερους
κλάδους είναι η ξενοδοχειακή λογιστική.
Επομένως η ξενοδοχειακή λογιστική αποτελεί κλάδο της γενικής
λογιστικής της οποίας η τήρηση θεσπίζεται από τον εμπορικό
νόμο και από τον Κώδικα Φορολογικών στοιχειών αλλά και τους
κανόνες τη λογιστικής, σε ειδικά βιβλία που προστατεύουν τα
συμφέροντα του επιχειρηματία, της κοινωνίας αλλά και του
Δημοσίου.
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2.3 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

Αντικείμενο

της

παρακολούθηση

ξενοδοχειακής
οικονομικών

λογιστικής

πράξεων

και

είναι

η

λογιστικών

γεγονότων(συγκέντρωση στοιχείων) κατά χρόνο. Σκοπός της
είναι να εντοπίσει την περιουσία του ξενοδοχείου και η
διερεύνηση των οικονομικών αποτελεσμάτων στο σύνολο για
κάθε κλάδο δραστηριότητας χωριστά.
Τα προβλήματα της ξενοδοχειακής λογιστικής προέρχονται από
τις συναλλαγές με τρίτους, στις δυσκολίες απολογισμών και
αποτίμησης, στον τρόπο λειτουργίας των δραστηριοτήτων, στην
οργάνωση κυρίων και βοηθητικών κλάδων και βιβλίων, στον
χρόνο συγκέντρωσης, στην ταξινόμηση των διαφόρων στοιχείων
και στην συγκέντρωση λογιστικών και στατιστικών στοιχείων
που βοηθούν στην έρευνα για να προκύψουν στατιστικά
συμπεράσματα ώστε να υπάρξουν πιο συμφέρουσες μελλοντικές
αποφάσεις.
Συνοψίζοντας θα πρέπει να γνωρίζουμε την αρχική περιουσία,
να παρακολουθήσουμε τις διάφορες μεταβολές και αυξομειώσεις
και να τις διαχειριστούμε στο τέλος της χρήσης για να
προκύψουν τα αποτελέσματα. Δηλαδή ποια μέθοδο αποτίμησης
θα χρησιμοποιήσουμε για να αποτιμήσουμε τα αποθέματα
αναλώσιμων υλικών και τα περιουσιακά στοιχεία στο τέλος της
χρήσης, ποια μέθοδο απόσβεσης θα χρησιμοποιήσουμε για να
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υπολογίσουμε την φθορά των παγίων στοιχείων, ποια λογιστικά
βιβλία

θα

ανοίξουμε

και

ποιο

λογιστικό

σύστημα

θα

εφαρμόσουμε, με ποιο τρόπο θα διαμελιστούν τα κέρδη, ποιο
λογιστικό σχέδιο λογαριασμών θα εφαρμόσουμε και τέλος σε
ποια κατηγορία του Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων για πρώτη
φορά θα καταχωρηθούν.

Με την συνεχόμενη αύξηση που σημειωνέτε στην τουριστική
κίνηση αυτό οδηγεί σε αύξηση της ξενοδοχειακής βιομηχανίας.
Ολες οι ξενοδοχειακές επιχειρήσης περιλαμβάνουν σύνθετες και
πολυσύνθετες εκμεταλλεύσεις, καθώς εκτός από τον ύπνο και το
φαγητο παρέχουν συνήθως διαφορα είδη

ψυχαγωγία και

δραστηριότητες. Αίθουσες συναυλιών ,χορού και εκθέσεων είναι
τρόποι εκμεταλεύσεως των ξενοδοχιακών επιχειρήσεων. Ο
ξενοδοχειακός κλάδος ο οποίος θεωρείτε τμήμα της τουριστικής
βιομηχανίας το οποίο εκτός από κάθε είδους φύσης καταλυτικές
μονάδες περιλαμβάνει επιχειρήσεις μεταφοράς ατόμων, κέντρα
αναψυχής, επισιτιστικές μονάδες (υπηρεσίες παροχής υπηρεσιών
με σημαντικές ιδιαιτερότητες), ενοικιάσεις αυτοκινήτων και
επιχειρήσεις μεταφοράς ατόμων.
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Η ξενοδοχειακή λογιστικη που παρουσιάζουν τα ξενοδοχεία με
ποικίλους κλάδους εκμεταλλεύσεως έχει να αντιμετωπίσει
διαφορα προβλήματα, μερικά από τα οποία είναι:
1. Η ανακάλυψη μιας καταλληλης μεθόδου για την επίλυση
κοστολογικών προβλημάτων, που προερχονται από την
πολύπλοκη σύνθεση των προσφερόμενων υλικών και
άυλων υλικών.
2. Ο προσδιορισμός των αποσβέσεων ,που προέρχονται από
την

σύνθεση

των

χρησιμοποιουμένων

περιουσιακών

στοιχείων.
3. Συστηματική

και

ελενχόμενη

παρακολούθηση

χρησιμοποιουμένων αναλώσιμων και μη υλικών.
4. Ανακάλυψη τρόπου διαχωρισμού, κυρίως
εκμετάλευσης

των

εσόδων

προσδιορισμό

των

αποτελεσμάτων.

περίπτωση

είναι

επιχειρήσεις

,λόγω

δύσκολη
του

και

η

εξόδων
Σε

σύγκριση

μεγαλου

κατά κλαδο
για

τον

αυτήν

την

με

αριθμού

άλλες
κλάδων

εκμεταλέσευων και υπηρεσίων με αποτέλεσμα να είναι
δύσκολος ο διαχωρισμός τους.
5. Πληρης ενημερωση του βιβλίου πελατών και μεγαλύτερη
δυνατότητα καταχώρησης οικονομικών πράξεων, λόγω της
φύσης των συναλλαγών της επιχείρησης μαζί τους.
6. Επιλογή και οργάνωση
εντύπων

λογιστικών και εσωτερικών

για την διενέργεια διαρκών και ουσιαστικών

ελέγχων.
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2.4 ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ

Ξενοδοχεία «υπό την ευρεία έννοια» διακρίνονται ως εξής:

Με βάση την κατηγορία που ανήκουν:

• Υπερπολυτέλειας
• Πολυτελείας
• Α’ κατηγορίας
• Β’ κατηγορίας
• Γ’ κατηγορίας
• Δ’ κατηγορίας
• Ε’ κατηγορίας

Με βάση τους πελάτες:
• Μονίμων πελατών(υπάλληλοι με μετάθεση, φοιτητές και άλλα
πολλά.
• Περαστικών πελατών(εποχιακοί πελάτες μου μένουν για μικρό
χρονικό διάστημα λόγω διακοπών ή εργασίας.
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Μ ε β ά σ η το μ έ γ ε θ ό ς τους:

• Μικρά(λιγότερο από 100 δωμάτια)
• Μεσαία(από 100 έως 300 δωμάτια)
• Μεγάλα(πάνω από 300 δωμάτια)

Με βάση την κτιριακή τουc συγκρότηση:
• Μπακαλόους (μικρά συγκροτήματα διαμερισμάτων με την μορφή
μικρών εξοχικών).
• Πολυώροφο κτίριο (κατασκευή ξενοδοχείου σε ένα κτίριο).
• Μικτά

(όταν

η

ξενοδοχειακή

επιχείρηση

περιλαμβάνει

μπάγκαλόους και ένα πολυώροφο κτίριο).

Με βάση την διοικητική τους μορφή:
• Αυτοτελές ξενοδοχείο.
• Αλυσίδα ξενοδοχείων.
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Μ ε β ά σ η τη ν ο ικ ο ν ο μ ικ ή το υ c μ ορφ ή:

• Ατομική επιχείρηση ( όταν ο επιχειρηματίας είναι ένα φυσικό
πρόσωπο).
• Εταιρική επιχείρηση ( όταν ο επιχειρηματίας είναι δύο ή
περισσότερα φυσικά ή νομική πρόσωπα).

Με βάση την νομική τους μορφή:
Ο.Ε,Ε.Ε,Ε.Π.Ε,Α.Ε και πολλές άλλες

Με βάση τις υπηρεσίες που παρέχουν:
• Απλά ( όταν παρέχουν μόνο ύπνο).
• Σύνθετα (όταν παρέχουν ύπνο και φαγητό).
• Πολυσύνθετα (όταν παρέχουν ύπνο, φαγητό , διάφορες τρόπους
ψυχαγωγίας).
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Μ ε βά σ η τ ο ν τό π ο ε γ κ α τ ά σ τ α σ ή .

• Παραθαλάσσια (είναι στην θάλασσα και λειτουργούν συνήθως
καλοκαιρινούς περιόδους).
• Ορεινά (όπως καταφύγια, σαλέ).
• Αστικά (είναι στις πόλεις).
• Συγκοινωνιακών

κέντρων

(είναι

κοντά

σε

αεροδρόμιο,

σιδηροδρομικό σταθμός και λιμάνι).
• Ιαματικών λουτρών (είναι κοντά σε ιαματικές πήγες κατάλληλες
για πάσχοντες ανθρώπους).

Με βάση την κατάταξη των ξενοδοχείων
•

1*

• 2*
• 3*
• 4*
• Πολυτελείας
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Μ ε β ά σ η το χ ρ ό ν ο λ ε ιτ ο υ ρ γ ία ς το υ c

• Συνεχόμενη λειτουργία (δηλαδή όλο τον χρόνο).
• Εποχιακή λειτουργία (δηλαδή μερικούς μήνες το χρόνο).

2.5 ΒΑΣΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ*•

Οι βασικές λογιστικές αρχές που απαιτούνται για την ύπαρξη της
ξενοδοχειακής λογιστικής είναι οι εξής:
• Η χρηματική αρχή
Η συγκεκριμένη αρχή λαμβάνει

υπόψη ότι η λογιστική δέχεται το

χρήμα σαν μονάδα μέτρησης όλων των επιχειρηματικών συναλλαγών.
Απαρτίζει τη κατάλληλη βάση για την λογιστική μέτρηση, ανάλυση και
παράσταση των μεταβολών του κεφαλαίου σε όλα τα ενδιαφερόμενα
μέρη κτλ.

36

αρχή της αυτοτέλειας της χρήσης

Η αρχή αυτή υποστηρίζει ότι δεν πρέπει να υπάρχει μίξει ανάμεσα των
οικονομικών αποτελεσμάτων και περιουσιακών μεταβολών με τις
χρήσεις. Κατά γενική ομολογία ένα έσοδο ή 'έξοδο μιας χρήσης να
πηγαίνει σε άλλη χρήση κλπ.

• Η αρχή της συνέχειας της δραστηριότητας της επιχείρησης

Η αρχή αύτη στηρίζεται στο γεγονός ότι η επιχείρηση θα συνεχίσει την
δραστηριότητα της για αόριστο χρονικό διάστημα και ότι θα μπορέσει
να πραγματοποιήσει τα σχέδια της στο μέλλον καθώς και ότι δεν θα
υπάρξει κάποιος κίνδυνος ρευστοποίησης της επιχείρησης και ότι
υπάρχει μέλλον για την επιχείρηση.

• Η αρχή της πραγματοποίησης των εξόδων και ο συσχετισμός
τους με τα έξοδα
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Τα έσοδα και τα έξοδα θα πρέπει να είναι σε κάθε είδους
εκμετάλλευση οργανωμένα, δεδουλευμένα και ομαλά.

• Η αρχή της διαχειριστικής χρήσης
Η αρχή αυτή ορίζει ως διαχειριστική χρήση το έτος, συγκεκριμένα το
I

I

I

I

I

C

I

I

πρώτο έτος μπορεί να φτάσει και τα δυο χρόνια.

• Η αρχή του δικαιολογητικού
Η αρχή αυτή δηλώνει πως ότι γράφεται στα λογιστικά βιβλία θα
πρέπει να στηρίζεται σε κάποιο δικαιολογητικό .

• Η αρχή της αντικειμενικότητας και το επαληθεύσιμο των
λογιστικών καταχωρίσεων
Με την αρχή αυτή η λογιστική και οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις
(ισολογισμός,

κατάσταση

ταμειακών

ροών

κτλ)

μπορούν

να

αξιολογήσουν αντικειμενικά και να επαληθεύσουν τα στοιχεία σε
οποιοδήποτε χρόνο.
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Η αρχή της δημοσίευσης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων

Στη λογιστική της Ε.Ο.Κ όλες οι λογιστικές καταστάσεις εμφανίζουν της
οικονομική πορεία της επιχείρησης έτσι ώστε να μπορούν οι ξένοι προς
την επιχείρηση να πληροφορούνται αυτά που θέλουν. Στην Ελλάδα
μόνο ο ισολογισμός και

τα αποτελέσματα

χρήσης πρέπει να

δημοσιεύονται.

• Η αρχή της συντηρητικότητας
Με την αρχή αυτή η επιχείρηση θα ακολουθήσει ένα τρόπο
αντιμετωπίσεις ενός ζητήματος που την συμφέρει και είναι και είναι
καλύτερος για αυτήν. Οι τρόποι αντιμετώπισης είναι η αποτίμηση, η
απόσβεση, καθορισμός και διανομή αποτελεσμάτων.

• Η αρχή της συνέπειας των λογιστικών μεθόδων
Με την αρχή αυτή η καταχώρηση των λογιστικών γεγονότων ,σύνταξη
ισολογισμού κτλ, οι διάφοροι μέθοδοι καταχώρησης, μέτρησης,
απόσβεσης και άλλες θα πρέπει να ακολουθούνται μόνιμα και να μην
αλλάζουν από την μία χρήση στην άλλη.
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Στη μελέτη της HeNastat αναλύονται οι οικονομικές καταστάσεις 1.800
ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, πανελλαδικά. Τα βασικά συμπεράσματα
της μελέτης συνοψίζονται στα εξής:
• Ο κλάδος χαρακτηρίζεται από χαμηλό αλλά βελτιούμενο
περιθώριο καθαρού κέρδους, από 0,5% το 2005 σε
1,8% το 2007.
• Η κεφαλαιακή μόχλευση είναι ιδιαίτερα χαμηλή, στο 0,5 προς
1, σταθερά την τελευταία 3ετία.
• Ως αποτέλεσμα, η αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων εκτιμάται
σε οριακό επίπεδο, μόλις στο 0,4%.
• Ο βραχυπρόθεσμος τραπεζικός δανεισμός διαμορφώνεται σε
μέτρια επίπεδα, στο 28% περίπου επί των
πωλήσεων, ενώ η ικανότητα κάλυψης τόκων από λειτουργικά
κέρδη είναι επαρκής, αγγίζοντας τις 4 φορές.
• Σύμφωνα με τα πρώτα διαθέσιμα αποτελέσματα του 2008,
καταγράφεται οριακή αύξηση των εσόδων κατά
1,3% (αθροιστικά κάμψη κατά 4%), με μεγάλη μείωση των
καθαρών κερδών κατά 30%.
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2.6 ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Οι μικρές και μεσαίες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις μπορούν να
ταξινομηθούν , ανάλογα με των αριθμό των δωματίων (βλέπε
πίνακα 1). Σύμφωνα
διαμορφώνονται

λοιπόν με αυτήν την ταξινόμηση ,

τέσσερις

κατηγορίες

ξενοδοχειακών

επιχειρήσεων: μικρά (21-50), μεσαία(51-100),μεγάλα( πάνω από
100) και οικογενειακά(1-20) ξενοδοχεία.
Τα μικρά ξενοδοχεία αποτελούν το 37% του ξενοδοχειακού
δυναμικού, τα μεσαία το 13%,τα μεγάλα μόνο το 7% και τα
οικογενειακά ξενοδοχεία το 43%
Το 70% των μικρών και μεσαίων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων
καταλυμάτων είναι κλασικού τύπου, όπου το 3% κάμπινγκ, 4%
μπανγκαλόου, το 3% παραδοσιακά καταλύματα και το 21%
επιπλωμένα διαμερίσματα. Η ύπαρξη σχέσης των καταλυμάτων
και του μεγέθους τους με τα μπανγκαλόου να έχουν τα ο
μεγαλύτερο

μέγεθος

(39)

δωμάτια

και τα

παραδοσιακά

καταλύματα το μικρότερο μέγεθος (11 δωμάτια κατά μέσο όρο).
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Πίνακας 11
Κατηνοριοποίηση των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων σύμφωνα
με τα δωμάτια

α/α

Μέγεθος

Αριθμός

Αριθμός

Ποσοστό

ξενοδοχείου

δωματίω

ξενοδοχεί

ξενοδοχείω Μέση

ν

ων

ν

1 Οικογενειακό

Απασχόληση

Μεγίστη

1-20

3548

43% 1,4

10

2 Μικρό

21-50

3011

37% 4,8

25

3 μεσαίο

51-100

1075

13% 15,0

60

4 μεγάλο

<100

610

7% 64,0

210

Σύνολο

8244

100% 8,8

210

*Πηγή: Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο της Ελλάδος, Μάιος 1999 και Δειγματοληψία.

Σημαντικό

γνώρισμα των μικρών και μεσαίων ξενοδοχειακών

επιχειρήσεων είναι η απασχόληση των μελών της οικογένειας ,με
εξαίρεση όμως τον ιδιοκτήτη. Το ποσοστό των μικρών και μεσαίων
ξενοδοχειακών επιχειρήσεων

που απασχολούσαν τουλάχιστον ένα

μέλος της οικογένειας του ιδιοκτήτη είναι το 97,4%, ενώ πλέον το 50%
των μικρών και μεσαίων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων απασχολούσαν
από τρία ή περισσότερα μέλη της ίδιας οικογένειας(βλέπε πίνακα 2).
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Παρ’ όλα αυτά το 40% των ξενοδόχων ετεροαπασχολείται

και το

αποτέλεσμα αυτό διαφοροποιείται σημαντικά ανάμεσα σε νέους και
μεγαλύτερους σε ηλικία ξενοδόχων. Συνεπώς για ένα μεγάλο αριθμό
ξενοδοχείων,

τα

ξενοδοχεία

δεν

μπορούν

να

τους

παρέχει

ικανοποιητικές αμοιβές ,ώστε να απασχοληθούν με αυτά.

Πίνακας 2
Απασχόληση μελών οικογένειας στις Μικρές και Μεσαίες
Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις.

Αριθμός μελών

Ποσοστό επί του

Αθροιστικό ποσοστό

οικογένειας

συνόλου

0

2,6%

2,6%

1

16,5%

19,1%

2

30,1%

49,2%

3

22,4%

71,6%

4

17,8%

89,4%

5

6,4%

95,7%

>5

4,3%

100%
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Σύμφωνα

με τον παρακάτω

πίνακα

όπου

επιβεβαιώνονται οι

σημαντικότερες οι ποιοτικές διαφορές μεταξύ των ξενοδοχειακών
μονάδων, ανάλογα με το μέγεθος τους. Το ποσοστό των οικογενειακών
επιχειρήσεων που ανήκουν στις ατομικές επιχειρήσεις,

μικρών

κατηγοριών , με χαμηλής ποιότητας μετρήσιμες υπηρεσίες, όπως
τηλεόραση, κλιματισμό, πισίνα και μπαρ δεν ξεπερνά το 10%. Σε
αντίθεση με τις μεγάλες επιχειρήσεις που στην πλειοψηφία είναι
ανώνυμες εταιρείες με υψηλά επίπεδα προσφερόμενων υπηρεσιών , το
71% των μεγάλων ξενοδοχείων έχει πισίνα ,το 41% έχει μίνι μπαρ, το
48% έχει κλιματισμό και το 31% τηλεόραση στα δωμάτια.
Συνεπώς ότι αφορά τις μικρές και μεσαίες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις
το 54% ανήκουν στην τρίτη κατηγορία των ξενοδοχείων. Το 36% των
οικογενειακών ξενοδοχείων ανήκει στην τέταρτη και πέμπτη κατηγορία,
ενώ τα αντίστοιχα ποσοστά για τις μικρές και μεσαίες είναι 13% και 2%.
Το 52% είναι ατομικές επιχειρήσεις και το 35% Α.Ε με διαφορές όμως
μεταξύ των τριών μεγεθών των μικρών και μεσαίων ξενοδοχειακών
επιχειρήσεων.
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Πίνακας 32
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα των ξενοδοχειακών τύπων

Τύπος
ξενοδοχείου

οικογενειακό

Μικρό

μεσαίο

Μεγάλο

Ατομική

74%

39%

16%

5%

Α.Ε

16%

44%

71%

88%

<Γ κατηγορίας

85%

74%

52%

13%

>Γ κατηγορίας

15%

26%

48%

87%

Τηλεόραση

9%

17%

29%

31%

Κλιματισμό

7%

14%

26%

48%

Μπαρ

9%

15%

27%

41%

Πισίνα

6%

24%

42%

71%

Χαρακτηριστικό
γνώρισμα
Είδος εταιρίας

Κατηγορία
ξενοδοχείου

2Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Μάιος
1999.
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2.7 ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ
ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ.

Σημαντικά προβλήματα

που αντιμετωπίζουν οι μικρές και μεσαίες

ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και
ξενοδοχείου είναι

επηρεάζουν την βιωσιμότητα του

η εξυπηρέτηση των πελατών, ο αθέμιτος

ανταγωνισμός, τα τουριστικά γραφεία ,οι υποδομές του αεροδρομίου,
λιμανιού, οδικού δικτύου, αποχέτευσης και συγκοινωνιών.
Τα προβλήματα αυτά αφορούν ζητήματα: τον τρόπο διάθεσης- διανομής
των δωματίων που εμπεριέχει και το θέμα οργανωμένων γραφείων
ταξιδιών, την τιμολόγηση του δωματίου, χρηματοδότηση των μικρών
και μεσαίων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων που εμπεριέχει και το
πρόβλημα

των

δανείων

και πανωτοκιών,

τα

οικονομικά

του

ξενοδοχείου(έσοδα και έξοδα), την εποχικότητα και το μεγάλο ζήτημα
της

βιωσιμότητας

των

μικρών

και

μεσαίων

ξενοδοχειακών

επιχειρήσεων.
Η επίλυση αυτών των προβλημάτων γίνεται σε μεγάλο βαθμό από την
πολιτική ειδικά των μικρών και μεσαίων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων.
Οι μικρές και μεσαίες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις εκτός από τα
προβλήματα που αντιμετωπίζουν, έχουν και προοπτικές. Η δημιουργία
ενός νέου επιχειρησιακού περιβάλλοντος ,τόσο σε επίπεδο επιχείρησης
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όσο και σε επίπεδο εθνικής πολιτικής για τις μικρές και μεσαίες
επιχειρήσεις , θα είναι πολλά υποσχόμενο για τις ξενοδοχειακές
επιχειρήσεις. Τα βήματα που προήρθαν από το νέο αυτό περιβάλλον
είναι η τέλεση των ολυμπιακών αγώνων το2004 στην Ελλάδα, η θέσπιση
του ευρώ και άλλα πολλά που ήρθαν με το πέρασμα των χρόνων.

2.8 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Το ξενοδοχειακό δυναμικό εμφάνισε με αλματώδες αύξηση

με το

πέρασμα των χρόνων . Σύμφωνα με τον πίνακα , παρατηρούμε ότι στο
σύνολο για όλες οι γεωγραφικές περιφέρειες βγαίνει το συμπέρασμα οι
μονάδες όσο μικρότερη κατηγορία είναι τόσο περισσότερες είναι το ίδιο
συμβαίνει και για τα δωμάτια και για τις κλίνες.
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■5

Πίνακας 4

Εξέλιξη ξενοδοχειακών μονάδων, δωματίων και κλινών ανά
κατηγορία

4****

Δ ια μ έ ρ ισ μ α

3* * *

2**

1*

Γ Ε Ν ΙΚ Ο

Α Θ Ρ Ο ΙΣ Μ Α

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ

58

168

252

492

70

1 .0 4 0

ΔΩΜΑΤΙΑ

1 3 .0 9 2

2 8 .9 7 7

1 3 .9 4 1

1 6 .4 0 0

1 .2 9 2

7 3 .7 0 2

ΚΛΙΝΕΣ

2 7 .3 6 2

5 6 .3 6 5

2 6 .8 7 5

3 0 .7 7 4

2 .4 8 8

1 4 3 .8 6 4

ΜΟΝΑΔΕΣ

10

64

143

134

29

380

ΔΩΜΑΤΙΑ

739

1 .0 1 7

2 .9 9 3

2 .4 8 7

487

7 .7 2 3

ΚΛΙΝΕΣ

1 .5 5 9

2 .1 0 9

5 .8 9 0

4 .7 2 3

949

1 5 .2 2 8

ΜΟΝΑΔΕΣ

28

106

126

231

82

573

ΔΩΜΑΤΙΑ

1 .3 1 6

2 .7 0 2

3 .7 3 8

5 .3 2 7

1 .5 3 6

1 4 .6 1 9

ΚΛΙΝΕΣ

2 .8 8 6

5 .3 7 4

7 .3 0 4

1 0 .1 6 4

2 .9 9 5

2 8 .5 2 3

ΜΟΝΑΔΕΣ

5

10

41

38

13

10 7

ΔΩΜΑΤΙΑ

503

521

1 .3 8 2

991

18 9

3 .5 8 6

ΚΛΙΝΕΣ

1 .0 0 6

1 .6 6 3

2 .6 6 4

1 .8 4 4

379

6 .9 5 0

ΚΕΝΤΡΙΚΗ

ΜΟΝΑΔΕΣ

39

138

291

595

204

1 .2 6 7

ΕΛΛΑΔΑ

ΔΩΜΑΤΙΑ

6 .8 5 8

1 0 .6 5 9

1 1 .9 1 7

1 5 .9 2 3

3 .6 2 6

4 8 .9 8 0

ΚΛΙΝΕΣ

1 3 .1 3 5

2 0 .0 3 0

2 2 .1 4 3

2 9 .6 1 7

6 .8 9 0

9 1 .8 1 5

ΜΟΝΑΔΕΣ

86

232

339

672

211

1 .5 4 0

ΔΩΜΑΤΙΑ

1 7 .7 0 8

2 4 .2 2 0

1 5 .9 1 6

2 4 .0 1 9

5 .6 8 8

8 7 .5 5 1

ΚΛΙΝΕΣ

3 5 .7 5 9

4 6 .8 4 8

3 0 .0 0 6

4 3 .2 7 5

1 0 .4 8 2

1 6 6 .3 7 0

ΜΟΝΑΔΕΣ

37

184

205

440

16 1

1 .6 3 3

ΔΩΜΑΤΙΑ

1 .7 9 1 '

5 .8 8 6

5 .5 4 8

9 .6 8 5

2 .3 3 0

2 5 .2 4 0

ΚΛΙΝΕΣ

3 .6 2 4

1 1 .2 9 8

1 0 .8 0 8

1 8 .6 5 7

4 .5 7 4

4 8 .9 6 2

ΗΠΕΙΡΟΣ

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

ΘΡΑΚΗ

ΚΡΗΤΗ

ΚΥΚΛΑΔΕΣ
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ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ

ΠΕΛΛΟΠΟΝΗΣΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ

ΜΟΝΑΔΕΣ

46

12

370

560

489

1 .5 8 0

ΔΩΜΑΤΙΑ

7 .0 3 3

9 .6 2 6

1 3 .7 2 9

1 4 .1 0 5

9 .7 4 0

5 4 .2 3 3

ΚΛΙΝΕΣ

1 4 .3 0 9

1 8 .8 9 5

2 7 .1 4 0

2 7 .3 2 6

1 8 .7 3 8

1 6 6 .4 0 8

ΜΟΝΑΔΕΣ

6

33

126

18 0

50

395

ΔΩΜΑΤΙΑ

784

1 .6 1 4

4 .3 9 1

4 .2 5 0

727

1 1 .7 6 6

ΚΛΙΝΕΣ

1 .5 9 5

2 .9 6 4

8 .2 9 5

8 .0 1 0

1 .4 0 9

2 2 .2 7 3

ΜΟΝΑΔΕΣ

25

95

208

512

76

916

ΔΩΜΑΤΙΑ

3 .9 9 0

9 .7 0 1

1 4 .1 6 2

420

1 .5 4 0

4 6 .8 1 9

ΚΛΙΝΕΣ

7 .8 7 7

1 8 .5 1 3

2 7 .2 4 0

3 3 .2 9 0

2 .9 8 8

8 9 .9 1 7

ΜΟΝΑΔΕΣ

21

126

257

343

93

840

ΔΩΜΑΤΙΑ

4 .0 6 4

5 .3 6 9

7 .9 5 7

8 .5 4 4

1 .1 7 9

2 7 .1 1 3

ΚΛΙΝΕΣ

8 .6 4 5

1 0 .5 5 1

1 5 .3 5 7

1 6 .2 4 3

2 .3 3 3

5 3 .1 2 9

ΜΟΝΑΔΕΣ

361

1 .2 7 7

2 .3 5 8

4 .0 2 3

1 .4 7 8

9 .6 7 7

ΔΩΜΑΤΙΑ

5 7 .8 7 8

1 0 0 .2 8 9

9 5 .6 7 4

1 1 9 .1 5 7

2 8 .3 3 4

4 0 1 .3 3 2

ΚΛΙΝΕΣ

1 1 7 .5 5 5

1 9 4 .6 1 0

1 8 3 .7 2 2

2 2 3 .9 3 2

5 4 .2 2 6

7 7 3 .4 4 5

3Πηγη:ΣΕΤΕ, επεξεργασία στοιχείων ξενοδοχειακού επιμελητηρίου Ελλάδος.

49

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

Σε αυτό το κεφάλαιο θα αναφερθούμε στους λογαριασμούς της
λογιστικής που αφορούν τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και τι
περιλαμβάνουν

οι λογαριασμοί

αυτοί.

Θα

δούμε

ακόμα

πως

προσδιορίζονται λογιστικά, πως δηλαδή χρεώνονται και πιστώνονται
κατά τη διάρκεια της χρήσης.
Οι λογαριασμοί με τους οποίους θα ασχοληθούμε είναι τα πάγια, τα
αποθέματα, τα έσοδα, τα έξοδα, ο φόρος προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.)
καθώς και οι λοιποί φόροι-τέλη.

3.1ΠΑΓΙΑ

Όταν μιλάμε για Πάγια αγαθά εννοούμε όλα εκείνα που βρίσκονται στην
κατοχή μιας ξενοδοχειακής μονάδας με σκοπό να εκπληρώνουν τους
στόχους-σκοπούς της απέναντι στους πελάτες της. Τα πάγια αυτά μπορεί
να αφορούν είτε στο χώρο εστίασης και μπορεί να είναι για παράδειγμα
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κουζινικά σκεύη, ηλεκτρικές συσκευές, επίπλωση κλπ, στα δωμάτια και
τις παροχές των

δωματίων.

Πάγια υπάρχουν

επίσης

στους

κοινόχρηστους χώρους που μπορούν να χρησιμοποιούν οι πελάτες, ή
ακόμα και στον τομέα της καθαριότητας όταν αναφερόμαστε σε πάγια
αγαθά όπως σεντόνια, πετσέτες, πλυντήρια ρούχων, ηλεκτρικές
συσκευές σιδερώματος και διάφορα άλλα τα οποία συμβάλλουν στη
διατήρηση της καθαριότητας του ξενοδοχείου. Τέτοιες αγορές παγίων
πραγματοποιούνται από τις ξενοδοχειακές μονάδες με πολλές αφορμές.
Είτε γιατί τα ήδη υπάρχοντα πάγια δεν επαρκούν για την ικανοποίηση
των πελατών, κάποια από αυτά ίσως να έχουν φθαρεί και δεν αποδίδουν
πλέον σωστά οπότε χρειάζονται αντικατάσταση, είτε γιατί μπορούν να
αντικατασταθούν από άλλα, καλύτερης ποιότητας ή πιο εξελιγμένης
τεχνολογίας. Ακόμη είναι πολύ πιθανό μια ξενοδοχειακή επιχείρηση,
είτε μικρή, είτε μεσαία, να αγοράζει καινούρια πάγια αγαθά, όπως
οικόπεδα για παράδειγμα, τα οποία μπορεί να χρησιμοποιήσει ώστε να
επεκτείνει τις εγκαταστάσεις της και να παρέχει περισσότερες υπηρεσίες
στους πελάτες της.
Η αγορά των πάγιων αγαθών στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις θα πρέπει
να γίνεται από τα αρμόδια πρόσωπα σε σωστή χρονική στιγμή και
φυσικά

στις

απαραίτητες

ποσότητες.

Στις

μικρές

επιχειρήσεις

συγκεκριμένα, ο επιχειρηματίας θα είναι εκείνος που θα αποφασίσει τις
ποσότητες παγίων που θα αγοραστούν, πότε θα γίνει η αγορά και από
ποιους προμηθευτές.
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3.1.1 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΠΑΓΙΩΝ

Μια ξενοδοχειακή μονάδα έχει τη δυνατότητα να αγοράσει αγαθά
πάγιας χρήσης με τους εξής τρόπους:
• ΕΠΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙ
Η συναλλαγή της ξενοδοχειακής επιχείρησης προσδιορίζεται λογιστικά
ως εξής:
Χρεώνεται ο λογαριασμός του παγίου καθώς επίσης και ο λογαριασμός
του ΦΠΑ αγορών παγίων και πιστώνεται ο λογαριασμός 50
"Προμηθευτές".
• ΤΙΣ ΜΕΤΡΗΤΗΣ
Στην περίπτωση που η επιχείρηση πραγματοποιεί αγορές με μετρητά, η
λογιστική εγγραφή γίνεται χρεώνοντας τον λογαριασμό του παγίου και
του αντίστοιχου λογαριασμού ΦΠΑ αγορών παγίων και πιστώνοντας
τον λογαριασμό 38"Χρηματικά διαθέσιμα".
• ΜΕ ΕΠΙΤΑΓΗ
Σε αυτήν την περίπτωση χρεώνεται ο λογαριασμός του παγίου και
εκείνος του ΦΠΑ αγορών παγίων και πιστώνεται ο 53"Πιστωτές
διάφοροι" αλλά πιο συγκεκριμένα ο αναλυτικός 53.90'Έπιταγές
πληρωτέες μεταχρονολογημένες.
• ΜΕ ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ
Τέλος όταν η επιχείρηση πραγματοποιεί αγορές με γραμμάτιο, τότε η
λογιστική εγγραφή περιλαμβάνει τη χρέωση του λογαριασμού του
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παγίου και του ΦΠΑ αγορών παγίων καθώς και την πίστωση του
λογαριασμού 5 1 'Τ ραμμάτια πληρωτέα

3.2 ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ

Σε

αυτήν

την

ομάδα

παρακολουθούνται

τα

αποθέματα

της

ξενοδοχειακής μονάδας τα οποία μπορεί να προέρχονται από απογραφή
ή από αγορά, με σκοπό είτε να πωληθούν, είτε να αναλωθούν για την
καλύτερη λειτουργία της επιχείρησης, την συντήρηση καθώς και την
επισκευή της.
Ένας από τους πιο σημαντικούς λογαριασμούς αυτής της ομάδας, που
αφορά άμεσα τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, είναι ο λογαριασμός 20
των εμπορευμάτων.
Όταν μιλάμε για εμπορεύματα σε μια ξενοδοχειακή μονάδα, εννοούμε
όλα εκείνα τα υλικά αγαθά που ήρθαν στην κατοχή της με σκοπό να
μεταπωληθούν στους πελάτες της επιχείρησης αυτούσια, χωρίς δηλαδή
να υποστούν περαιτέρω επεξεργασία.

Οι αγορές των αποθεμάτων θα μπορούσαμε να πούμε ότι χωρίζονται σε
τρία είδη:
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1) Σε εκείνα που αγοράζονται με σκοπό να μεταπωληθούν, όπως για
παράδειγμα ποτά και αναψυκτικά στο café-bar ενός ξενοδοχείου,
2) εκείνα που αγοράζονται με σκοπό την μετέπειτα επεξεργασία, για την
Παρασκευή πρωινών για παράδειγμα,
3) και τέλος εκείνα που χρησιμοποιούνται ως βοηθητικές ύλες όπως είδη
καθαρισμού ,φάρμακα κ.α

3.2.1 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ

Σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε ξενοδοχειακής μονάδας, οι λογαριασμοί
του κάθε αναλώσιμων υλικών

χωρίζονται σε πρωτοβάθμιους,

δευτεροβάθμιους και τριτοβάθμιους.

Όπως και στις

εμπορικές

επιχειρήσεις κινείται ο λογαριασμός Εμπορεύματα, έτσι και για τις
ξενοδοχειακές επιχειρήσεις , για κατηγορία αναλώσιμων πρέπει να
κινούνται και οι ανάλογοι λογαριασμοί: Αγορές, Αγορές αναλώσιμων ή
Αναλώσιμα υλικά.
Ο λογαριασμός <<Αγορές>> χρεώνεται:
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• Με την αξία των τιμολογίων αγοράς, στην οποία πολλές φορές
περιλαμβάνονται και τα ειδικά έξοδα.
• Με τα ειδικά έξοδα, όταν αναφερόμαστε στην περίπτωση όπου
αυτά έχουν πραγματοποιηθεί αλλά δεν τα συμπεριέλαβαν στην
αξία του τιμολογίου, καθώς και σε πίστωση του λογαριασμού <<
Ειδικά έξοδα αγορών>> μόνο όταν αυτός ο λογαριασμός είχε
χρεωθεί σε προηγούμενη εγγραφή για την συγκεκριμένη αγορά
Ο λογαριασμός <<Αγορές>> πιστώνεται:
• Αν υπάρχουν επιστροφές αναλώσιμων που είχαν αγορασθεί
προηγούμενα και θεωρήθηκαν ακατάλληλα για χρήση, ή αμέσως,
ή με την χρέωση του λογαριασμού <<Επιστροφές Αγορών>> ο
οποίος είχε πιστωθεί προηγούμενα.
• Με τις πιθανές εκπτώσεις που μπορεί να πραγματοποιηθούν από
τη μεριά των προμηθευτών προς το ξενοδοχείο, ή απευθείας, ή
ακόμα με την χρέωση του λογαριασμού <<Εκπτώσεις επί
αγορών>> ο οποίος είχε πιστωθεί νωρίτερα.
• Όταν διαπιστώνονται διαφορές ανάμεσα στα τιμολόγια και τις
ποσότητες που παραλαμβάνει η επιχείρηση.
• Τέλος με το σχηματιζόμενο υπόλοιπό του, σε χρέωση του
αντίστοιχου λογαριασμού «Α π οθέμ α τα».

Σε αυτήν την ομάδα υπάρχουν ακόμα οι λογαριασμοί: 24 ‘’πρώτες και
βοηθητικές ύλες-υλικά συσκευασίας’’, 25 ‘’αναλώσιμα υλικά’’, 26
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‘’ανταλλακτικά παγίων στοιχείων’’ και 28 ‘’είδη συσκευασίας’’ που
είναι εξίσου σημαντικοί για τις ξενοδοχειακές μονάδες.
ΠΡΩΤΕΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ είναι τα υλικά αγαθά τα οποία
αποκτούνται από την ξενοδοχειακή μονάδα με σκοπό να επεξεργαστούν
ή να συναρμολογηθούν έτσι ώστε να κατασκευαστούν προϊόντα. Ένα
τέτοιο παράδειγμα αποτελεί το εστιατόριο στα ξενοδοχεία που
επεξεργάζεται τρόφιμα.
ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ , αποκτούνται με σκοπό τη συσκευασία των
προϊόντων της επιχείρησης για να μπορούν να φτάνουν εκείνα σε καλή
κατάσταση στους πελάτες της.
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ είναι τα υλικά εκείνα που αποκτά η
ξενοδοχειακή μονάδα έτσι ώστε να αναλώνονται για τη συντήρηση του
πάγιου εξοπλισμού της καθώς και για την εξασφάλιση των ιδανικών
συνθηκών για τη σωστή λειτουργία των κύριων και βοηθητικών
υπηρεσιών

της.

Παρόμοιο

σκοπό

έχει και η

απόκτηση

των

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ.
Τέλος τα ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ είναι τα υλικά μέσα που χρησιμοποιεί
μια ξενοδοχειακή μονάδα για τη συσκευασία εμπορευμάτων ή
προϊόντων της, τα οποία παραδίνονται στους πελάτες μαζί με το
περιεχόμενό τους. Ένα τέτοιο παράδειγμα θα μπορούσε να είναι τα
πλαστικά ποτήρια για διάφορα ροφήματα τα οποία χρησιμοποιούνται
αντί των κανονικών, λόγω κανονισμού και για την ασφάλεια των
πελατών, στα ξενοδοχεία που διαθέτουν bar δίπλα σε πισίνα. Έτσι και οι
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πελάτες εξυπηρετούνται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, αλλά και
διατηρούνται οι κανόνες ασφαλείας.

3.3 ΕΣΟΔΑ

Σε αυτήν την ομάδα παρακολουθείται η χρηματική έκφραση της
αγοραστικής δύναμης που αποκτά άμεσα ή έμμεσα η οικονομική μονάδα
με την πώληση και εκμετάλλευση αγαθών και υπηρεσιών. Τα έσοδα
ταξινομούνται σε διαφορετικές κατηγορίες:
Α) Ανάλογα με την προέλευσή τους:
• ΟΡΓΑΝΙΚΑ: Εννοούμε τα ομαλά και δεδουλευμένα έσοδα
.Προέρχονται από την πώληση αναλώσιμων υλικών (τρόφιμα,
ποτά) καθώς και από την παροχή υπηρεσιών.
• ΑΝΟΡΓΑΝΑ: Είναι εκείνα τα έσοδα που προέρχονται από
διαφορετικές αιτίες. Συνήθως από την παραχώρηση, έναντι
αμοιβής, αίθουσας για πραγματοποίηση εκδηλώσεων. Κάτι τέτοιο
βέβαια ισχύει για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες που διαθέτουν
τέτοιου είδους εγκαταστάσεις.
Β) Ανάλογα με το περιεχόμενό τους:
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• ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ Η ΜΙΚΤΑ: Αναφερόμαστε στα έσοδα με βάση
τις εισπράξεις χωρίς να αφαιρεθούν από αυτά τα έξοδα του κάθε
τμήματος του ξενοδοχείου.
• ΚΑΘΑΡΑ: Είναι τα έσοδα που προκύπτουν αν αφαιρεθούν οι
διάφορες δαπάνες του ξενοδοχείου. Αυτά μας δίνουν και το
οικονομικό αποτέλεσμα της επιχείρησης.
Γ) Ανάλογα με την πράξη τους:
• Διάθεση μεταποιημένων υλικών αγαθών
• Διάθεση

μεταπωλούμενων

υλικών

αγαθών

και

όχι

μεταποιημένων, στην κατάσταση που αγοράστηκαν αλλά σε
μικρότερες ποσότητες, κατάλληλες ώστε να προσφερθούν.( π.χ.
αναψυκτικά,ποτά )
• Διάθεση

μεταποιημένων

σύνθετων

υπηρεσιών

από

τους

υπαλλήλους του ξενοδοχείου, δηλαδή σέρβις, εξυπηρέτηση,
καθαριότητα κ.α.

3.3.1. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Στις υπόλοιπες επιχειρήσεις οποιαδήποτε μορφή διάθεσης γίνεται τοις
μετρητής, στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις έχει τη μορφή πώλησης με
προθεσμιακή εξόφληση έστω και αν η προθεσμία στην οποία
αναφερόμαστε είναι μικρή. Αυτή η μορφή διάθεσης δημιουργεί
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κάποιου είδους προβλήματα στο λογιστήριο καθώς καθίσταται
δύσκολη η καθημερινή παρακολούθηση των αυξανόμενων μικρών
απαιτήσεων του ξενοδοχείου απέναντι σε κάθε πελάτη του όσο εκείνος
παραμένει σε αυτό.
Για να έχουμε σωστή εικόνα των οικονομικών αποτελεσμάτων της
ξενοδοχειακής μονάδας θα πρέπει από τα οργανικά έσοδα να
αφαιρούνται οι όποιες εκπτώσεις παρέχονται στους πελάτες της όπως
επίσης και να συνυπολογίζονται τα έσοδα που προέρχονται από την
εξυπηρέτηση των υπαλλήλων προς τους πελάτες και την προσφορά
αγαθών. Έτσι έχουμε τον κύκλο εργασιών της ξενοδοχειακής
επιχείρησης,

από

τον

οποίο

μπορούμε να

υπολογίσουμε

τα

αποτελέσματα αν φυσικά αφαιρέσουμε τα διάφορα έξοδα και δαπάνες.
Τα φιλοδωρήματα που συγκεντρώνονται και διανέμονται στους
υπαλλήλους, δεν αποτελούν έσοδο του ξενοδοχείου. Η διάθεση των
αναλώσιμων αγαθών και υπηρεσιών που πραγματοποιείται στα
διάφορα τμήματα του ξενοδοχείου (υπνοδωμάτια, εστιατόριο, μπαρ
κ.λ.π) απαιτεί ειδικά δελτία για κάθε πώληση με τα οποία
ενημερώνεται το λογιστήριο. Τα ειδικά αυτά δελτία εκδίδονται σε κάθε
περίπτωση πώλησης στους ενοίκους ή σε εξωτερικούς πελάτες και
καταχωρούνται σε καταστάσεις ημερήσιων πωλήσεων ανάλογα με το
κάθε τμήμα και κατηγορία.
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3.3.2. ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που πραγματοποιούν έσοδα από
διαφορετικά τμήματα εκμετάλλευσης, απαιτείται μεγάλη προσοχή έτσι
ώστε να βρεθεί το αποτέλεσμα. Τα έσοδα από κάθε τμήμα θα πρέπει να
διαχωριστούν και ανάλογα με τον διακανονισμό που υπάρχει μεταξύ της
επιχείρησης και του πελάτη, να πραγματοποιηθούν και οι ανάλογες
εγγραφές. Έτσι παρακολουθούμε το λογιστικό χειρισμό των εσόδων στις
ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, μέσα από τους λογαριασμούς της ομάδας 7
των ΕΣΟΔΩΝ.
Α)

7 0 ” ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ” - 73.’’ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ’’
Σε

αυτόν

τον

λογαριασμό

παρακολουθούνται

τα

έσοδα

της

ξενοδοχειακής μονάδας από πωλήσεις εμπορευμάτων ή παροχή
υπηρεσιών σε τρίτους. Είναι ένας από τους πιο σημαντικούς
λογαριασμούς

που

αφορούν

άμεσα

τα

ξενοδοχεία

και

την

αποτελεσματικότητα της λειτουργίας τους. Το αντίτιμο της πώλησης
θεωρείται

έσοδο

από

τη

στιγμή

που

η

πώληση

θεωρείται

πραγματοποιημένη, από τη στιγμή δηλαδή που το εμπόρευμα
παραδίδεται στον αγοραστή και η υπηρεσία παρέχεται στον πελάτη. Στις
πωλήσεις εμπορευμάτων και στην παροχή υπηρεσιών υπάρχουν ποικίλοι
τρόποι με τους οποίους ο πελάτης μπορεί να εξοφλήσει την υποχρέωση:
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• ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΑ: Σε αυτή τη περίπτωση έχουμε χρέωση του
λογαριασμού ‘’Ταμείο’’ και πίστωση του ανάλογου λογαριασμού
της ομάδας 7 ‘’Οργανικά έσοδα κατά είδος’’ καθώς και πίστωση
του υπολογαριασμού του κύριου λογαριασμού 54 ‘’Υποχρεώσεις
από φόρους-τέλη’’.
• ΜΕ ΕΠΙΤΑΓΗ: Χρεώνεται ο λογαριασμός 33.90 ‘’Επιταγές
εισπρακτέες

μεταχρονολογημένες’’ και έχουμε

όπως και

προηγουμένως πίστωση του ανάλογου λογαριασμού της ομάδας
7 ‘’οργανικά έσοδα κατά είδος’’ όπως επίσης και του
υπολογαριασμού του 54 ‘’Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη’’.
• ΕΠΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙ: Εδώ έχουμε μια ειδική περίπτωση εξόφλησης
παροχής

υπηρεσιών.

Μια

τέτοιου

είδους

εξόφληση

πραγματοποιείται συνήθως ανάμεσα στο ξενοδοχείο και στο
πρακτορείο το οποίο προμηθεύει την επιχείρηση με πελάτες
έναντι κάποιας προμήθειας. Έτσι τις πιο πολλές φορές εξοφλούν
τις υποχρεώσεις τους προς τα ξενοδοχεία τα διάφορα
πρακτορεία. Η αντίστοιχη λογιστική εγγραφή θα περιέχει χρέωση
του λογαριασμού του πρακτορείου, ως λογαριασμός πελάτη, και
πίστωση του λογαριασμού 73 ‘’Πωλήσεις-έσοδα από παροχή
υπηρεσιών’’ καθώς και του

‘’ΦΠΑ εκροών/ πωλήσεων

υπηρεσιών’’.
• Τέλος έχουμε και τις δύο ειδικές περιπτώσεις που αφορούν
συναλλαγές

ξενοδοχείων-πρακτορείων,

τις

περιπτώσεις

έκπτωσης και προκαταβολής. Όταν έχουμε χορήγηση έκπτωσης
από τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις στα πρακτορεία, τότε τα
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ξενοδοχεία πρέπει να εκδίδουν πιστωτικό τιμολόγιο. Οπότε
πραγματοποιείται χρέωση του λογαριασμού 73 ‘’Πωλήσειςέσοδα από παροχή υπηρεσιών’’ καθώς και του λογαριασμού
‘’ΦΠΑ εκροών/πωλήσεων υπηρεσιών’’ και πιστώνεται ο
λογαριασμός του πρακτορείου ο οποίος είχε χρεωθεί σε
προηγούμενη εγγραφή, με το ποσό της έκπτωσης. Στην
περίπτωση

τώρα

που

μιλάμε

για

κατάθεση

κάποιας

προκαταβολής από τους ενδιαφερόμενους πελάτες προς το
ξενοδοχείο για να επιβεβαιωθεί η μελλοντική κράτηση, τότε
έχουμε χρέωση του λογαριασμού ‘’Ταμείο’’ και πίστωση του
λογαριασμού 73 ‘’Πωλήσεις-έσοδα από παροχή υπηρεσιών’’
καθώς

και

του

λογαριασμού

‘’ΦΠΑ

εκροών/πωλήσεων

υπηρεσιών’’.

Β) 70.96 ‘’ΔΙΑΜΕΣΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ’’
Ο

λογαριασμός αυτός χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις όπου τα

εμπορεύματα

που

πωλούνται

κατατάσσονται

σε

πολλούς

υπολογαριασμούς του 70, με σκοπό να αποφεύγεται η καθημερινή
ενημέρωση των αναλυτικών λογαριασμών πωλήσεων. Έτσι λοιπόν
έχουμε καθημερινή καταχώρηση των πωλήσεων των εμπορευμάτων με
τη συνολική τους αξία με χρέωση της ομάδας 3.Στο τέλος κάθε μήνα, ή
ενδιάμεσα, ο λογαριασμός 70.96 χρεώνεται με την πίστωση των
υπολογαριασμών του 70.
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Γ) 71. ‘’ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ’’
Σε αυτόν το λογαριασμό παρακολουθούνται τα έσοδα από πωλήσεις
προϊόντων στα διάφορα τμήματα της ξενοδοχειακής μονάδας όπως
εστιατόριο, μπαρ κ.α.

3.4 ΕΞΟΔΑ

Στον κύκλο δαπανών-εξόδων

της ξενοδοχειακής μονάδας θα

αναφερθούμε στις υποχρεώσεις που έχει η επιχείρηση απέναντι σε
τρίτους, δηλαδή προμηθευτές, έξοδα από φόρους-τέλη,

έξοδα

διαφήμισης, έξοδα για κατανάλωση νερού και ρεύματος καθώς και
διάφορες άλλες δαπάνες. Συνεπώς τα έξοδα, ανάλογα με τη λειτουργία
που εξυπηρετούν βέβαια, χωρίζονται σε χρηματοοικονομικά έξοδα,
έξοδα

διοίκησης,

εφοδιασμού,

έξοδα

παραγωγής

και

έξοδα

συμπληρωματικών λειτουργιών.
Ανάλογα με το πόσο συμβάλουν ή όχι στο σχηματισμό του κόστους, τα
έξοδα χωρίζονται σε:
Α) ΕΞΟΔΑ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΙΜΑ
Στα κοστολογήσιμα έξοδα καταχωρούνται αποκλειστικά τα κοινωνικά
έξοδα τα οποία μπορεί να είναι τα εξής:
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• Αναλώσιμα υλικά (τρόφιμα-ποτά)
• Κινητήρια δύναμη(ηλεκτρισμός-καύσιμα)
• Μισθοί
• Έξοδα διοίκησης και πωλήσεων
• Διάφοροι φόροι
• Αποσβέσεις
• Τόκοι πιστωτικών κεφαλαίων
• Επιχειρηματικοί κίνδυνοι

Β) ΕΞΟΔΑ ΜΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΜΕΝΑ
Τα έξοδα αυτά, αν και αποτελούν στοιχεία του κόστους, δεν είναι
καθοριστικά για το ίδιο το κόστος και έτσι το πιο σωστό λογιστικά
είναι να καταχωρούνται απευθείας στα Αποτελέσματα Χρήσης. Τέτοια
έξοδα είναι:
• Προσαυξήσεις από φόρους δημοσίου καθώς και τα πρόσθετα
τέλη
• Οι μη παραγωγικοί μισθοί
• Οι καταστροφές πρώτων υλών
• Οι φθορές των στοιχείων
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• Η μη σωστή απόδοση αναλώσιμων υλικών που μπορεί να
οφείλεται σε βλάβη μηχανολογικού εξοπλισμού
• Οι αποζημιώσεις
• Οι έκτακτες συναλλαγματικές διαφορές

3.4.1 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Η ξενοδοχειακή επιχείρηση κατά το μεγαλύτερο ποσοστό της
δραστηριότητάς της θεωρείται επιχείρηση παροχής υπηρεσιών.
Υπάρχει βέβαια και ένα ποσοστό παραγωγικής δραστηριότητας(όταν
έχουμε παραγωγή αγαθών σε εστιατόριο για παράδειγμα).Γ ια το λόγο
αυτό ο ξενοδόχος καλείται να προσλάβει εξειδικευμένο προσωπικό για
τη σωστή εξυπηρέτηση οποιασδήποτε ανάγκης των πελατών. Η
πρόσληψη του προσωπικού θα πρέπει να γίνει με μεγάλη προσοχή και
με σωστά κριτήρια. Υπάρχουν τρείς βασικές κατηγορίες διάκρισης του
προσωπικού:
• ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
• ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
• ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
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Η αμοιβή των ξενοδοχοϋπαλλήλων, μιας και η φύση της εργασίας τους
είναι εποχιακή, παρουσιάζει κάποιες ιδιαιτερότητες. Πέραν λοιπόν του
βασικού μισθού, έχουν επίσης και τα προνόμια των επιδομάτων τα
οποία αφορούν στην τουριστική εκπαίδευση, σε εποχιακή εργασία, στα
επιδόματα σχολής, ανθυγιεινής εργασίας, καθώς επίσης και τα
φιλοδωρήματα. Τέλος οι ξενοδοχοϋπάλληλοι λαμβάνουν από τους
ιδιοκτήτες, πέρα από το μισθό και τα προαναφερθέντα επιδόματα,
εργοδοτική εισφορά η οποία αποδίδεται σε τρίτους (ΙΚΑ για
παράδειγμα) για λογαριασμό των εργαζομένων.

3.4.2 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ
ΕΞΟΔΩΝ

Εδώ

θα ερευνήσουμε τους κυριότερους

λογαριασμούς που

εμπεριέχονται στην κατηγορία των εξόδων. Θα μάθουμε ποιοι είναι
αυτοί, με ποιόν τρόπο προσδιορίζονται λογιστικά και τι συμβαίνει όταν
χρεοπιστώνονται. Έτσι έχουμε τις εξής κατηγορίες:
Α) Ο λογαριασμός 60.00 και 60.01

‘’Αμοιβές έμμισθου και

ημερομίσθιου προσωπικού’’
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Σε αυτόν τον λογαριασμό καταχωρούνται οι αμοιβές έμμισθου και
ημερομίσθιου λογαριασμού αντίστοιχα. Στην περίπτωση όπου η
μισθοδοτική κατάσταση λογιστικοποιείται με συμψηφιστική εγγραφή,
τότε χρεώνονται με τις μικτές αποδοχές του προσωπικού με πίστωση:
• Των λογαριασμών 33.00 ‘’Προκαταβολές προσωπικού’’, 33.01
‘’Χρηματικές διευκολύνσεις προσωπικού’’ και 33.02 ‘’Δάνεια
προσωπικού’’, με τα ποσά που ενδεχομένως θα παρακρατηθούν
από το προσωπικό για αυτές τις προκαταβολές, διευκολύνσεις
και τα δάνεια.
• Των λογαριασμών 54 και 55 με τα ποσά που παρακρατούνται
από τις αποδοχές του προσωπικού τα οποία προορίζονται για
χαρτόσημο, φόρους κ.α.
• Του λογαριασμού 53.00 ‘’Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες’’
με τα καθαρά ποσά που πρέπει να εισπράξει το προσωπικό.
Όταν ολοκληρωθεί αυτή η πληρωμή, ο λογαριασμός χρεώνεται
και εξισώνεται.
Αν από τη άλλη η μισθοδοτική κατάσταση λογιστικοποιείται ταμιακά,
τότε δεν χρησιμοποιούμε τον λογαριασμό 53.00.
Β) Ο λογαριασμός 60.02

‘’Παρεπόμενες παροχές και έξοδα

προσωπικού’’
Σε αυτόν τον λογαριασμό καταχωρούνται, εκτός από τις αμοιβές και
εργοδοτικές εισφορές, και άλλα έξοδα τα οποία πραγματοποιούνται για
το προσωπικό της ξενοδοχειακής μονάδας. Όταν η επιχείρηση θέλει να
παρακολουθεί τα διάφορα είδη που προορίζονται για το προσωπικό(
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για παράδειγμα είδη ένδυσης, φάρμακα κ.α), τότε κατά την αγορά των
ειδών αυτών χρεώνεται ο λογαριασμός 25 ‘’Αναλώσιμα υλικά’’. Τα
ποσά που εισπράττονται από το προσωπικό ή που παρέχονται σε
βάρους του ώστε να συμμετέχουν σε αυτά τα έξοδα, πιστώνονται στον
λογαριασμό 75.01 ‘’Έσοδα από παροχή υπηρεσιών στο προσωπικό’’.
Γ)

Ο

λογαριασμός

60.03-60.04

‘Έργοδοτικές

εισφορές

και

επιβαρύνσεις έμμισθου-ημερομίσθιου προσωπικού’’
Εδώ καταχωρούνται τα ποσά που προορίζονται για εργοδοτικές
εισφορές και άλλες επιβαρύνσεις που αντιστοιχούν στις αποδοχές του
προσωπικού και έχουμε πίστωση των 54 και 55 αντίστοιχα. Αν
υπάρχουν πρόστιμα και προσαυξήσεις στις εισφορές και αφορούν τη
χρήση, καταχωρούνται στον λογαριασμό 81 ‘’Έκτακτα και ανόργανα
έξοδα’’. Αν δεν αφορούν τη χρήση τότε καταχωρούνται στο
λογαριασμό 82 ‘’ Έξοδα προηγούμενων χρήσεων’’.
Δ) 60.05 ‘’Αποζημιώσεις απολύσεως ή εξόδου από την υπηρεσία’’
Σε αυτόν τον λογαριασμό καταχωρούνται οι αποζημιώσεις που
καταβάλλονται στο προσωπικό που αποχωρεί από την επιχείρηση είτε
λόγω

καταγγελίας

της

σύμβασης

εργασίας,

είτε

λόγω

συνταξιοδότησης.
Ε) 62 ‘’Παροχές τρίτων’’
Στους

υπολογαριασμούς

του

καταχωρούνται

όλες

εκείνες

οι

υποχρεώσεις που έχει η ξενοδοχειακή επιχείρηση απέναντι σε τρίτους.
Τέτοιες είναι:
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1) Τα αντίτιμα των παροχών κοινής ωφέλειας (π.χ ηλεκτρικό ρεύμα
παραγωγής)
2) Τα πιθανά ενοίκια για μίσθωση παγίων στοιχείων. Εξαιρούνται τα
ενοίκια που προορίζονται για στέγαση του προσωπικού.
3) Τα κάθε μορφής ασφάλιστρα που μπορεί να πληρώνει. Εξαιρούνται
οι ασφάλειες του προσωπικού οι οποίες καταχωρούνται στον
60.02.06

‘’Ασφάλιστρα προσωπικού’’, όπως επίσης και τα

ασφάλιστρα που αφορούν μεταφορά αγοραζόμενων ειδών τα οποία
καταχωρούνται στον 32 ‘’Παραγγελίες στο εξωτερικό’’.
4) Οι παροχές τρίτων που δεν ανήκουν στους υπολογαριασμούς του
62. Μια τέτοια περίπτωση είναι η πληρωμή σε ξενοδοχείο για τη
διαμονή πελατών μας μέχρι να είναι κάποιο δωμάτιο διαθέσιμο στο
ξενοδοχείο μας.
ΣΤ) Ο λογαριασμός 64.02 ‘’Έξοδα προβολής και διαφημίσεως’’
Αυτός ο λογαριασμός περιλαμβάνει τα έξοδα εκείνα που αφορούν στη
διαφημιστική προβολή της ξενοδοχειακής μονάδας. Τα μέσα που
χρησιμοποιούνται συνήθως για την προώθηση της επιχείρησης είναι η
έντυπη διαφήμιση, το ιντερνέτ, το ραδιόφωνο καθώς και κάποια
έμμεση ή άμεση προβολή στα τηλεοπτικά μέσα.
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3.5 ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΦΠΑ) ΚΑΤ ΛΟΙΠΟΙ

ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ

Η

φορολόγηση

ξενοδοχειακές

αποτελεί

σημαντικό

επιχειρήσεις.

Έτσι

παράγοντα
έχουμε

και για

το

τις

λογαριασμό

‘’Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη’’ καθώς και τον υπολογαριασμό
‘’Φόρος προστιθέμενης αξίας’’.

3.5.1 Ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ

Εάν ο λογαριασμός αυτός λειτουργεί ως πρωτοβάθμιος, τότε
περιλαμβάνει τα εξής:
Α) Φόρους-τέλη δημοσίου. Αυτή η κατηγορία αφορά στο φόρο
εισοδήματος, στα τέλη κυκλοφορίας που καλείται να πληρώσει η
ξενοδοχειακή μονάδα στην περίπτωση που διαθέτει αυτοκίνητα
μεταφορών και γενικά σε οποιονδήποτε άλλο φόρο που δεν ανήκει στο
Φόρο Προστιθέμενης Αξίας.
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Β) Φόρους-τέλη υπέρ των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ).
Εδώ υπάγονται τα τέλη παρεπιδημούντων που υπολογίζονται στα
έσοδα εκμετάλλευσης των ξενοδοχείων του κλάδου υπνοδωματίων. Τα
τέλη

παρεπιδημούντων

ενσωματώνονται

με

το

Φ.Π.Α.

στον

λογαριασμό του δωματίου που πληρώνει ο πελάτης με το πέρας της
διαμονής του. Αποδίδονται στο Δημόσιο Ταμείο με δήλωση μέσα σε
ένα μήνα μετά τη λήξη του προηγούμενου που είχε επιβαρυνθεί με
αυτά τα τέλη με παράταση δέκα ημερών. Στην περίπτωση μη υποβολής
της δήλωσης και μη καταβολής των τελών μέσα στο χρονικό διάστημα
που δίνεται, τότε ο υπόχρεος καλείται να πληρώσει πρόστιμο που
αντιστοιχεί στο 1.5% των τελών για κάθε μήνα που καθυστέρησε. Οι
κατηγορίες σύμφωνα με τις οποίες οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις θα
πληρώσουν τα τέλη παρεπιδημούντων είναι οι εξής:
• Τα ξενοδοχεία που λειτουργούν σε περιοχή που χαρακτηρίσθηκε
ξενοδοχειακή και έχουν την έγκριση του ΕΟΤ , υπάγονται σε
ποσοστό 4,5%.
• Αντίστοιχα τα ξενοδοχεία εκείνα που λειτουργούν σε μη
ξενοδοχειακή περιοχή καθώς και τα ενοικιαζόμενα δωμάτια,
ακόμα και αν αυτά ανήκουν σε ξενοδοχειακή περιοχή,
υπάγονται σε ποσοστό 5% των τελών παρεπιδημούντων.
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3.5.2 Ο ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΤΑΣ (Φ.Π.Α.)

Ο Φ.Π.Α. θεωρείται έμμεσος φόρος και για το λόγο αυτό δεν έχει
καμία σχέση με το φόρο εισοδήματος. Επιβάλλεται ανεξάρτητα από το
αν μια συναλλαγή είναι κερδοφόρος ή ζημιογόνος. Ο Φ.Π.Α.
επιβάλλεται στα τιμολόγια και στα δελτία λιανικής πώλησης και
υπολογίζεται σύμφωνα με τη συνολική τιμή πώλησης του αγαθού ή της
υπηρεσίας. Στα τιμολόγια ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας αναγράφεται
και ξεχωριστά. Στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις οι συνολικές τιμές
πώλησης ενός αγαθού ή μιας υπηρεσίας είναι εκείνες που αντιστοιχούν
στα έσοδα που αναγράφονται στα βιβλία ημερήσιας κατάστασης
κίνησης πελατών. Το ξενοδοχείο δεν θα αποδώσει στο Δημόσιο Ταμείο
ολόκληρο το ποσό του Φ.Π.Α. που θα εισπράξει από τους πελάτες του.
Θα πρέπει πρώτα να αφαιρεθεί ο φόρος (Φ.Π.Α.) που πλήρωσε η
επιχείρηση στους προμηθευτές της, ο οποίος βρίσκεται στα τιμολόγια
εξόδων της αλλά και ενσωματωμένος στα δελτία λιανικής.

3.5.2.1 ΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΟΥ Φ.Π.Α.

Α) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών με συντελεστή 6%
Εδώ έχουμε τις εξής υποκατηγορίες:
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• Πάγια περιουσιακά στοιχεία σε μηχανήματα: Περιλαμβάνονται
τα είδη μηχανημάτων πάγιας χρήσης και εξοπλισμού που δεν
ανήκουν

στην

κατηγορία

πολυτελούς

κατασκευής

και

θεωρούνται αναγκαία για την επιχείρηση.
• Πάγια

περιουσιακά

στοιχεία

σε

εξοπλισμό

επίπλων:

Αναφέρονται στην επίπλωση γραφείου σύμφωνα με την οποία
μπορεί να οργανωθεί σωστά ο χώρος της ρεσεψιόν καθώς και
του

γραφείου

του

γενικού

διευθυντή(ή

ιδιοκτήτη)

της

ξενοδοχειακής μονάδας).
• Γενικά έξοδα: Εδώ υπάγονται τα έξοδα για γραφική ύλη,
διαφήμιση, και διάφορες δημοσιεύσεις.
• Αναλώσιμα υλικά: Αναφέρεται σε τρόφιμα, ποτά και είδη
καθαριότητας.
Β) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών με συντελεστή 19%
• Πάγια περιουσιακά στοιχεία σε μηχανήματα: Περιλαμβάνονται
τα είδη μηχανημάτων και εξοπλισμού, εκτός της κατηγορίας
πολυτελούς κατασκευής, για παράδειγμα λέβητες θέρμανσης.
• Πάγια περιουσιακά στοιχεία σε εξοπλισμό επίπλων-σκευών και
ιματισμού: Θα μπορούσαμε να αναφερθούμε σε νεροχύτες
μεταλλικούς, είδη κουζίνας όπως μαχαιροπίρουνα καθώς και
πλαστική ύλη.
• Αναλώσιμα υλικά: Περιλαμβάνονται τα είδη καθαριότητας,
σαπούνια,

αρωματικά

είδη,

είδη

που

προσφέρονται σε
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εστιατόριο ή στην αίθουσα του πρωινού όπως τρόφιμα, είδη
ζαχαροπλαστικής, αρτοποιίας, μπισκότα κ.α.
Γ) Διάθεση αγαθών-υπηρεσιών με συντελεστή 6%
• Έσοδα εκμετάλλευσης από τον κλάδο υπνοδωματίων.
• Οι τηλεφωνικές συνδιαλέξεις των πελατών οι οποίες συνήθως
χρεώνονται στο λογαριασμό του δωματίου.
• Έσοδα από κλάδους εκμετάλλευσης όπως είναι το εστιατόριο.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
Ο ΚΒΣ ΣΤΙΣ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

4.1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΒΙΒΛΙΩΝ

Σύμφωνα με τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.) υπάρχουν
τρείς βασικές κατηγορίες στις οποίες μπορούμε να κατατάξουμε τους
επιτηδευματίες.

Η

πρώτη

κατηγορία

αφορά

σε

εκείνους που

πραγματοποίησαν ακαθάριστα έσοδα έως και 150.000 ευρώ. Η δεύτερη
σε εκείνους με ακαθάριστα έσοδα από 150.000 έως και 1.500.000 ευρώ
και η Τρίτη κατηγορία αφορά αντίστοιχα σε εκείνους που τα
ακαθάριστα έσοδα τους ξεπερνούν τις 1.500.000 ευρώ ετησίως. Τέλος
έχουμε τις Ανώνυμες Εταιρείες και τις Εταιρείες Περιορισμένης
Ευθύνης, οι οποίες ανήκουν στη Γ' κατηγορία ανεξαρτήτως ποσού
εσόδων.
Έτσι αναλυτικά έχουμε:

ΒΙΒΛΙΑ Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

Οι επιτηδευματίες αυτής της κατηγορίας είναι υποχρεωμένοι στην
τήρηση ενός Βιβλίου Αγορών στο οποίο θα καταχωρούνται οι
οποιασδήποτε μορφής αγορές πραγματοποιεί, είτε πρόκειται για αγορές
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τοις μετρητής ή αγορές επί πιστώσει, οι οποίες σχετίζονται με το
αντικείμενο του επαγγέλματός του.

ΒΙΒΛΙΑ Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

Σε αυτήν την κατηγορία κατατάσσονται οι επιτηδευματίες οι οποίοι
υποχρεούνται στην τήρηση ενός Βιβλίου
Εσόδων-Εξόδων. Στο συγκεκριμένο βιβλίο καταχωρούνται τα έσοδα και
τα έξοδα που πραγματοποιεί η επιχείρηση. Η καταχώρηση αυτή γίνεται
μόνο όταν παραλαμβάνεται το αντίστοιχο παραστατικό. Η είσπραξη ή
μη της συναλλαγής δεν επηρεάζει την ενημέρωση του Βιβλίου ΕσόδωνΕξόδων της επιχείρησης.

ΒΙΒΛΙΑ Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

Υποχρέωση των επιτηδευματιών αυτής της κατηγορίας είναι να
συμμορφώνονται με τους κανόνες που έχει ένα πλήρες λογιστικό
σύστημα κατά τη διπλογραφική μέθοδο, η οποία περιλαμβάνει τη
χρέωση-πίστωση. Έτσι υποχρεούνται να τηρούν λογιστικά βιβλία κατά
τη διπλογραφική μέθοδο. Αυτά είναι:

• ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ:

Περιλαμβάνει την καταχώρηση

διαφόρων

πράξεων.
• ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ: Εδώ έχουμε την τήρηση των γενικών
λογαριασμών.
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ: Εμπεριέχεται κάθε περιληπτικός
λογαριασμός του Γενικού Καθολικού.
• ΒΙΒΛΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ
• ΒΙΒΛΙΟ MAIN-COURANTE

Οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις δεν είναι υποχρεωτικό να τηρούν Βιβλίο
Αποθήκης. Επιβάλλεται όμως να τηρούν Βιβλίο Συναλλαγματικών και
Γ ραμματίων εισπρακτέων-πληρωτέων.

4.1.1 Βιβλία που πρέπει ν« τηρούν οι ξενοδοχειακές
επιχειρήσεις

Πέρα από τα προαναφερθέντα βιβλία, οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις
οφείλουν να τηρούν και κάποιες ακόμα κατηγορίες βιβλίων. Έτσι
έχουμε τις εξής κατηγορίες:

1)ΒΙΒΛΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ Ή ΒΙΒΛΙΟ ΠΟΡΤΑΣ

Η υπηρεσία τήρησης λογαριασμών πελατών περιλαμβάνει το λογιστικό
βιβλίο παρακολούθησης λογαριασμών πελατών ή κατάσταση ημερήσιας
κίνησης πελατών. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι αποτελεί το Αναλυτικό
Καθολικό του πρωτοβάθμιού λογαριασμού ‘’Πελάτες’’. Εδώ λοιπόν
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παρακολουθούνται οι ημερήσιες καταναλώσεις των πελατών καθώς και
τα έσοδα του ξενοδοχείου στον κάθε κλάδο εκμετάλλευσης που
διαθέτει. Σύμφωνα με τις ημερήσιες συγκεντρωτικές καταστάσεις της
επιχείρησης ενημερώνεται το τμήμα του λογιστηρίου, το οποίο
διαφορετικά δεν θα μπορούσε να είναι ενήμερο με τις διάφορες
οικονομικές πράξεις που πραγματοποιούνται σε κάθε τμήμα της
ξενοδοχειακής μονάδας.
Εκτός από το Αναλυτικό καθολικό του λογαριασμού ‘’Πελάτες’’, το
Βιβλίο Ημερήσιας Κίνησης Πελατών αποτελεί και το Αναλυτικό
καθολικό του λογαριασμού ‘’Πωλήσεις Υπηρεσιών’’. Όλες οι
πληροφορίες που απορρέουν από την τήρηση αυτού του βιβλίου, το
καθιστούν το σημαντικότερο βιβλίο για κάθε ξενοδοχείο.
Τέλος να πούμε ότι με την άφιξη κάποιου πελάτη στο ξενοδοχείο, η
Κατάσταση Ημερήσιας Κίνησης Πελατών ενημερώνεται με το
ονοματεπώνυμο του πελάτη, την ημερομηνία άφιξης-αναχώρησης του
καθώς και ο αριθμός του δωματίου στο οποίο θα διανυκτερεύσει το
χρονικό διάστημα της παραμονής του.

2) ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αυτό το βιβλίο περιέχει πληροφορίες σχετικά με τον πελάτη, τον
επιχειρηματία και το χρηματικό ποσό που θα εισπράξει η επιχείρηση
από τον πελάτη, καθώς επίσης και τις δαπάνες που θα πραγματοποιήσει.
Έτσι πιο συγκεκριμένα στο Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών αναγράφονται
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στοιχεία του εκδότη όπως το ονοματεπώνυμο του ή η επωνυμία της
επιχείρησης, η ακριβής διεύθυνση του καθώς και ο αύξον αριθμός του
δελτίου. Επιπλέον αναγράφονται τα στοιχεία του πελάτη, όπως
ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, Α.Φ.Μ και τέλος το ποσό που εισπράττει η
επιχείρηση από τον πελάτη για τις ημέρες διαμονής του και τα διάφορα
έξοδα που πραγματοποίησε χρησιμοποιώντας τις παροχές του
ξενοδοχείου. Από την άλλη μπορούν να αναγράφονται τα έξοδα που
πραγματοποίησε η επιχείρηση για λογαριασμό του.

3) ΔΕΛΤΙΟ Ή ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΚΠΤΩΣΗΣ

Το συγκεκριμένο παραστατικό εκδίδεται στην περίπτωση που
χορηγείται κάποια έκπτωση. Τα στοιχεία που θα πρέπει να
αναγράφονται είναι το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση του πελάτη.

4.2 ΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Τα βιβλία που τηρεί η κάθε επιχείρηση και που έχουμε προαναφέρει,
εκτός των αναλυτικών καθολικών, θα πρέπει να θεωρηθούν. Έτσι ο κάθε
επιτηδευματίας υποχρεούται να τα προσκομίσει στο τμήμα Κ.Β.Σ. της
αντίστοιχης Δ.Ο.Υ. στην οποία υπάγεται. Πιο σύνηθες είναι τα βιβλία
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και στοιχεία των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων να τηρούνται στην έδρα
της επιχείρησης. Οτιδήποτε άλλο μπορεί να συμβαίνει, μόνο εάν έχει
γνωστοποιηθεί διαφορετικά στη Δ.Ο.Υ. της κάθε επιχείρησης.

4.3 ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ 01/01/2014

Από 1 Ιανουαρίου του 2014 έχουν πραγματοποιηθεί πολλές αλλαγές που
αφορούν στον τρόπο φορολογίας των επιχειρήσεων, στα βιβλία και
στοιχεία που τηρούν και εκδίδουν, όπως επίσης και σφοδρή άνοδος στα
προστίματα που καλούνται να πληρώσουν οι επιχειρήσεις στη μη
συμμόρφωσή τους στους νέους νόμους. Στην περίπτωση των μικρών και
μεσαίων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων την οποία εξετάζουμε, υπάρχουν
κάποιες

αλλαγές

κυρίως

στην

τήρηση

βιβλίων

και

έκδοση

παραστατικών. Έτσι έχουμε τα εξής:
• Κατάργηση του βιβλίου πόρτας από 01/01/2014.
• το Υπουργείο Οικονομικών εξέδωσε την με αριθ. Απόφαση
1001/2-1-2014 (ΦΕΚ 2/Β/2-1-2014) σύμφωνα με την οποία τα
ξενοδοχεία μπορούν να εξαιρεθούν από την χρήση φορολογικών
ταμειακών μηχανών για να μπορούν να εκδίδουν αποδείξεις
λιανικών συναλλαγών. Κάτι τέτοιο θα είναι δυνατό να
πραγματοποιηθεί μόνο αν στις εκδιδόμενες αποδείξεις, είτε
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χειρόγραφες,

είτε

μέσω

υπολογιστή,

αναγράφεται

το

ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση του πελάτη.
• Οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που διαθέτουν καταστήματα
υγειονομικού ενδιαφέροντος, όπως μπαρ και εστιατόρια για
παράδειγμα, για τα οποία έπρεπε να τηρούν ταμειακή μηχανή ή
κάποιου άλλου είδους φορολογική συμμόρφωση, θα συνεχίσουν
να εκδίδουν τις αποδείξεις τους για τα εν λόγω καταστήματα με
τον υπάρχοντα τρόπο.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ
ΜΕΣΑΙΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Κάθε εταιρία στο τέλος της διαχειριστικής περιόδου, οποιασδήποτε
νομικής μορφής, πρέπει , σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις, να
καταρτίσει τον ισολογισμό τέλους χρήσης και να προσδιορίσει το τελικό
αποτελέσματα της χρήσης. Οι ανώνυμες εταιρίες διέπονται από τον
Ν.2190/1920, ο οποίος υποδηλώνει

μέσα σε άλλα και την σχετική

διαδικασία. Γ ια να μπορέσει να καταρτιστεί ο ισολογισμό τέλους χρήσης
και να προσδιοριστεί το τελικό αποτέλεσμα της χρήσης, ακολουθούνται
κάποια βήματα ενεργειών που συνιστούν την όλη λογιστική εργασία στο
τέλος της χρήσης.

5.1 Α πονομή Τέλους Χρήσης

Σύμφωνα με τον ΠΔ 356/86 κάθε επιτηδευματίας που τηρεί βιβλία Γ’
κατηγορίας έχει την υποχρέωση

στο τέλος κάθε διαχειριστικής

περιόδου να κάνει γενική απογραφή. Η απογραφή δημοσιεύεται στο
Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμού, όπου θεωρείται από την αρμόδια
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ΔΥΟ. Η σύνταξη απογραφής τέλους χρήσης υπάρχει προϋπόθεση
προθεσμία αρχικά δύο μηνών από την λήξη της διαχειριστικής περιόδου,
σε περίπτωση όμως που επιτραπεί παράταση ύστερα από έγκριση και
έκδοση διάταξης του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, εφόσον
υπάρχουν ειδικοί λόγοι.

Η αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων των ξενοδοχείων Α.Ε και
γενικότερα όλων των Α.Ε, γίνεται με βάση τις σχετικές διατάξεις του Ν.
2190 και του ΚΑΦ(Ο ΚΦΣ εφαρμόζεται εφόσον δεν υπάρχει ειδική
ρύθμιση του Ν. 2190 ).
Έτσι :
1. Τα

πάγια εκτιμούνται στην τιμή που αγοράστηκαν ή

κατασκευάστηκαν, αυξημένη με τις δαπάνες βελτίωσης και
μειωμένη με τις νόμιμες αποσβέσεις.
2. Οι απαιτήσεις οι ανεπίδεκτες είσπραξης αποσβένονται
ολοκληρωτικά, ενώ οι επισφαλείς αναγράφονται κατά τη
πιθανή τους αξία. Γ ια κάθε επισφαλή απαίτηση που δεν έχει
αποσβεσθεί ολοκληρωτικά αναγράφεται στην απογραφή το
ποσό, δηλαδή το ποσό των αποσβέσεων και το υπόλοιπο
αναπόσβεστο κομμάτι της απαίτησης.
3. Τα χρεόγραφα

και τα αναλώσιμα υλικά αποθήκης (ή

εμπορεύματα), σύμφωνα με τον Ν.2190, εκτιμούνται στην
συνολικά χαμηλότερη τιμή ανάμεσα στην τιμή κτίσης και
τρέχουσας τιμής κατά την ημέρα που γίνεται η απογραφή.
Δηλαδή ,παίρνεται για κάθε είδος χωριστά, η τιμή κτήσης
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και η τρέχουσα τιμή και σύμφωνα με το μικρότερο
άθροισμα θα γίνει η αποτίμηση.
4. Οι ομολογίες που έχουν εκδοθεί από την εταιρία
αναγράφονται

στο

Παθητικό

στην

τιμή

που

είναι

υποχρεωμένη η εταιρία να τις εξοφλήσει.

5.2 Ισολογισμός Τέλους Χρήσης

Στον ισολογισμό τέλους χρήση προσδιορίζεται η οικονομική κατάσταση
της εταιρείας στο τέλος της περιόδου. Ακόμα ο Ισολογισμός παρέχει
σημαντικές πληροφορίες οι οποίες με τις κατάλληλες αναλύσεις και
μελέτες , οι ενδιαφερόμενοι θα καταλήξουν σε χρήσιμα και βασικά
συμπεράσματα για την μέχρι τώρα πορεία της εταιρείας αλλά και τη
μελλοντική της κατάσταση.
Ο Ισολογισμός δημοσιεύεται επίσης στο Βιβλίο Απογραφών και
Ισολογισμών, μετά την καταχώριση βέβαια της απογραφής. Η
κατάρτιση του ισολογισμού θα πρέπει να έχει τελειώσει στην περίοδο
των δύο μηνών από την μέρα που λήγει η διαχειριστική περίοδος. Και
σε αυτήν την περίπτωση υπάρχει παράταση από τη αρμόδια ΔΟΥ.
Ο Ισολογισμός χωρίζεται σε Ενεργητικό και Παθητικό :
Στο ενεργητικό
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1) Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία κατά τις εξής διακρίσεις:
κτίρια, γήπεδα ή οικόπεδα ,μηχανήματα και εγκαταστήσεις.
2) Τα κυκλοφοριακά περιουσιακά στοιχεία κατά στις εξής
διακρίσεις:
α) Αποθήκη αναλώσιμων

δηλαδή ποτά, τρόφιμα, είδη

καθαριότητας κ.τ.λ.
β)

Εισπρακτέες

αξίες,

απαιτήσεις

βραχυπρόθεσμες

(στο

περιθώριο ενός χρόνου), μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού,
έξοδα επόμενης χρήσης.
3) Τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία κατά τις εξής διακρίσεις:
εξωτερικό συνάλλαγμα (διαθέσιμο) , τράπεζες(λογαριασμός
όψεως και βραχυπρόθεσμοι λογαριασμοί), τοκομερίδια , ταμείο,
ληξιπρόθεσμα και κάθε άλλο περιουσιακό στοιχείο ρευστότητας.
4)Το χρεωστικό υπόλοιπο του λογαριασμού Αποτελέσματα χρήσης
των περασμένων χρήσεων και της χρήσης που μόλις έκλεισε.
Στο παθητικό
1) Τα ίδια κεφάλαιο κατά τις εξής διακρίσεις:
μετοχικό κεφάλαιο ( αναφέρεται και ο αριθμός των μετόχων
καθώς το είδος της ονομαστικής αξίας και η ονομαστική αξία
κάθε μετοχής).
2) Ο προσδιορισμός για την υποτίμηση στοιχείων του ενεργητικού (
με την προϋπόθεση ότι δεν εμφανίζουν αφαιρετικά

από τα

στοιχεία που ανήκουν).
3) Οι υποχρεώσεις( ξένο κεφάλαιο) κατά τις εξής διακρίσεις:
α) Μακροπρόθεσμες( πάνω από ένα έτος)
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β) Βραχυπρόθεσμες (μέχρι ένα έτος)
4) Το αδιάθετο υπόλοιπο των καθαρών κερδών.

Στο τέλος του Ισολογισμού με ξεχωριστά αθροίσματα αναγράφονται οι
λογαριασμοί τάξης.

5.3 Αποτελέσματα Χρήσης

Η συναρμολόγηση και η εμφάνιση του λογαριασμού Αποθέματα χρήσης
για τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις Α.Ε και γενικά για όλες τις Α.Ε
διέπονται από τον νόμο. Συνεπώς από

το άρθρο 42β του Ν. 2190

καθορίζει αρχικά ότι ο λογαριασμός Αποτελέσματα Χρήσης πρέπει να
είναι ολοκληρωμένος και κατανοητός και να εμφανίζει τα πραγματικά
κέρδη και τις ζημίες που πραγματοποίησε η εταιρεία. Συνεχίζοντας, το
ίδιο άρθρο καθορίζει τα κονδύλια που πρέπει χωριστά να εμφανίζει ο
λογαριασμός αυτός. Είναι τα εξής: το μεικτό κέρδος της επιχείρησης που
εμφανίζεται ύστερα από την αφαίρεση του κόστους παραγωγής.

Από το μεικτό κέρδος αφαιρούνται:
1) Τα έξοδα χρηματοδότησης.
2) Τα έξοδα διάθεσης των προϊόντων ή των εμπορευμάτων ή των
υπηρεσιών.
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3)

Τα έξοδα διοίκησης

Στην συνέχεια προσθέτονται:
1) Τα έσοδα ή κέρδη από παρεπόμενες ασχολίες της εταιρείας.
2) Τα έσοδα ή κέρδη από συμμετοχές της εταιρείας.
3) Οι πιστωτικοί τόκοι.
4) Οι έκτακτες ζημιές ή τα έκτακτα κέρδη.

Στην συνέχεια οι ζημίες, οι προβλέψεις και οι έκτακτες
επιβαρύνσεις αφαιρούνται από το άθροισμα με την προϋπόθεση
ότι δεν επιβαρύνουν το κόστος πωλήσεων.
Τέλος από τα κέρδη που θα προκύψουν, αφαιρούνται οι φόροι.

5.4 Αποθεματικά κεωάλαια

Έννοια: Ειδικός λογαριασμός του Ισολογισμού μιας εταιρείας.
Σκοπός δημιουργίας του είναι να χρησιμοποιηθεί αντισταθμιστικά
στο μέλλον σε κάθε εξέλιξη που μπορεί να αιφνίδια το ενεργητικό
της εταιρείας. Τα αποθεματικά κεφάλαια αποτελούν σημαντικό
μέρος της καθαρής περιουσίας της εταιρείας, περισσότερο
σημαντικό πολλές φορές από αυτήν του μετοχικού κεφαλαίου των
ξενοδοχείων Α.Ε. Η διαφορά των αποθεματικών από το μετοχικό
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κεφάλαιο επιβάλλεται από τον διαφορετικό τρόπος συγκρότησης
σε νομικές, ιδιωτικοοικονομικές, και φορολογικές απαιτήσεις.
Σκοπός:

Η ξενοδοχειακή Α.Ε για τον σχηματισμό των

αποθεματικών κεφαλαίων μπορεί να οδηγείτε στον τρόπο με τον
οποίο θα χρησιμοποιήσει αυτά ως εξής:
1) Για να αυξήσουν την οικονομικής δραστηριότητας και
ανάπτυξης της επιχείρησης με την επέκταση π.χ. των
κτιριακών της εγκαταστάσεων. Βέβαια τα αποθεματικά
συνεχίζουν να εμφανίζονται στον ισολογισμό ακόμα και
μετά την χρησιμοποίηση τους.
2) Γ ια απόσβεση μελλοντικών ζημιών. Με την χρησιμοποίηση
των αποθεματικών εξασφαλίζεται η ακεραιότητα του
μετοχικού κεφαλαίου. Τα αποθεματικά αυτά σταματούν να
εμφανίζονται στον ισολογισμό μετά την χρησιμοποίησής
του για τον σκοπό που προορίστηκαν.
3) Για αποθεματικά που προορίζονται για προβολή στους
μετόχους. Σύμφωνα με αυτά τα αποθεματικά αυξάνεται το
μέρισμα κατά τις χρήσεις , κατά τις οποίες δεν
δημιουργήθηκαν κέρδη και γίνεται ομαλή, κατά το δυνατό ,
η εξυπηρέτηση του μετοχικού κεφαλαίου. Τα αποθεματικά
αυτά σταματούν να

εμφανίζονται στον ισολογισμό μετά

την χρησιμοποίησής του για τον σκοπό που προορίστηκαν.
Τα αποθεματικά σχηματίζονται επίσης και για ειδικούς σκοπούς, όπως
για απόσβεση μετοχικού κεφαλαίου, εξαγορά ιδρυτικών τίτλων που
εκδόθηκαν κ.τ.λ.
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Κατηγορίες αποθεμάτων
Τα αποθεματικά κεφάλαια ανάλογα με τον τρόπο χρησιμοποίησης τους
ή τον σκοπό σύσταση σε τρείς κατηγορίες:

Τακτικά αποθεματικά
Η σύσταση του

τακτικού αποθεματικού είναι υποχρεωτική για τα

ξενοδοχεία Α.Ε και γενικά για όλες τις Α.Ε. Γ ια την δημιουργία αυτού
του αποθεματικού απαιτείτε ένα ποσοστό κράτησης που ανέρχεται στο
5% τουλάχιστον επί των ετησίων καθαρών κερδών. Στην περίπτωση
που το τακτικό αποθεματικό φτάνει το 1/3 τουλάχιστον του μετοχικού
κεφαλαίου η κράτηση αυτή δεν ισχύει πλέον ότι είναι υποχρεωτική. Το
τακτικό αποθεματικό χρησιμοποιείτε μόνον για την εξίσωση του τυχόν
(χρεωστικού) υπολοίπου του λογαριασμού Ζημίες χρήσης πριν από
κάθε πριν από κάθε διανομή μερίσματος. Συνεπώς δεν είναι δυνατόν να
χρησιμοποιείται για αποσβέσεις ή να διανέμεται στους μετόχους με την
μορφή απόσβεσης του μετοχικού κεφαλαίου ή με την μορφή
μερισμάτων. Εκτός από αυτήν του μετοχικού κεφαλαίου, με το τακτικό
αποθεματικό δίνεται η δυνατότητα παροχής στους πιστωτές της εταιρίας
μια επιπλέον εγγυητή, έτσι αυξάνονται τα μέσα δράσης της επιχείρησης,
εδραιώνεται η πίστη της απέναντι σε τρίτους και τέλος μεγαλώνει η
ρευστότητα με την τοποθέτηση του αποθεματικού στα στοιχεία του
κυκλοφορούντος ενεργητικού.
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Έκτακτα αποθεματικά
Τα έκτακτα αποθεματικά σχηματίζονται είτε

με ρητή διάταξη του

καταστατικού είτε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.
Είναι γεγονός

ότι η Γενική Συνέλευση θα μπορούσε να έχει κάθε

δικαίωμα να μεταβάλλει την σχετική διάταξη του καταστατικού για την
σύσταση των έκτακτων αποθεματικών, αν δεν υπήρχε η ειδική αιτία
σύστασης ή από την πραγματοποίηση παρέμεινε υπόλοιπο. Στην
κατηγορία αυτή ανήκουν τα αποθεματικά για

την απόσβεση του

μετοχικού κεφαλαίου, για την εξαγορά ιδρυτικών τίτλων.

Αφανή αποθεματικά
Μια

ακόμα κατηγορία αποθεματικών

ίσης σπουδαιότητας με τα

εμφανή από οικονομική πλευρά για τις εταιρείες τα οποία αποδίδονται
κατά τρόπο ανολοκλήρωτο ή και καθόλου, είναι τα ονομαζόμενα αφανή
αποθεματικά

και σχηματίζονται όταν η καθαρή περιουσία της

επιχείρησης εμφανίζεται, μέσω του ισολογισμού, μικρότερη από την
πραγματική. Τα αφανή αποθεματικά δημιουργούνται, κατά κανόνα,
κατά τρόπο εκούσιο ή ακούσιο, με απόσβεση του ενεργητικού
μεγαλύτερη από την πραγματική, καθώς και με τη εκτίμηση σε τιμή
μικρότερη από την τρέχουσα τιμή κάποιων στοιχείων του ενεργητικού.
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5.5 Διάθεση Καθαηών Κερδών Χηήσης.

Ως

καθαρά κέρδη της Α.Ε, σύμφωνα με τον Ν.2190/1921,

αναφαίνονται αυτά που παραμένουν μετά την αφαίρεση, από τα
ακαθάριστα κέρδη κάθε εξόδου, κάθε ζημίας, των νόμιμων αποσβέσεων
και κάθε άλλου εταιρικού βάρους, τον φόρο αδιανέμητων κερδών
χρήσης κ.τ.λ.
Τα καθαρά κέρδη της Α.Ε είναι διαθέσιμα με την εξής τοποθέτηση:
Η καθαρή περιουσία των ξενοδοχείων Α.Ε και κάθε Α.Ε παρουσιάζεται
μικρότερη από την πραγματική,

όταν μέσω του ισολογισμού

εμφανίζεται είτε η περιουσίας της ( είναι μικρότερο το ενεργητικό της
από το παθητικό) είτε και το ενεργητικό της μικρότερο και το παθητικό
της μεγαλύτερο.
Αφαιρείται η κράτηση για το τακτικό αποθεματικό , το έκτακτο και τα
λοιπά αποθεματικά όπως θεσπίζει ο νόμος και το καταστατικό ή λόγω
ανάγκης για την κάλυψη ζημιών.
Κρατείται το ποσό που απαιτείτε για την καταβολή του πρώτου
μερίσματος που είναι ποσό ίσο τουλάχιστον προς το 6% του εταιρικού
κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.
Σύμφωνα με το καταστατικό γίνεται η διάθεση του υπολοίπου. Βέβαια
όμως το μόνο σίγουρο είναι ότι θα πρέπει να καλυφθούν οι Αμοιβές
Διοικητικού Συμβουλίου και προσωπικού για τις υπηρεσίες που
παρέχουν ως μέλη όπως: προϊστάμενοι τμημάτων, λογιστηρίου,
διευθυντές της εταιρίας κ.τ.λ. η γενική συνέλευση των μετόχων ή όπως
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ορίζει το καταστατικό

αποφασίζει για το ποσό ή το ποσοστό των

αμοιβών Δ.Σ και προσωπικού.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
(ΒΑΣΙΣΜΕΝΑ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ)

Σε αυτό το κεφάλαιο θα μιλήσουμε για τη διαφημιστική προβολή των
ξενοδοχειακών επιχειρήσεων σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας
που

πραγματοποιήθηκε

με

τη

μορφή

ερωτηματολογίου.

Τα

ερωτηματολόγια μοιράσθηκαν στην περιοχή της Χαλκιδικής και πιο
συγκεκριμένα στις τουριστικές περιοχές: Σάρτη, Τορώνη, Πόρτο Κουφό
καθώς και στην περιοχή του Νέου Μαρμαρά. Το δείγμα ανέρχεται στα
44 άτομα, τα οποία είναι ιδιοκτήτες ξενοδοχειακής μονάδας και
δέχτηκαν να συμμετέχουν στην έρευνα μας. Από τα αποτελέσματά της
θα δούμε την επίδραση που έχει η διαφημιστική προβολή στα
ξενοδοχεία, στην οικονομική τους πορεία, καθώς και τη νοοτροπία των
ιδιοκτητών απέναντι στη δαπάνη της διαφήμισης.
Στο πρώτο σκέλος της έρευνας αναφερθήκαμε στο προφίλ του κάθε
ξενοδοχείου. Πιο συγκεκριμένα μπορούμε να πούμε ότι από τους
ερωτηθέντες, οι περισσότεροι διαθέτουν ξενοδοχειακή επιχείρηση που
περιλαμβάνει περισσότερες από 25 κλίνες. Αναλυτικά τα ποσοστά
φαίνονται στο παρακάτω διάγραμμα:

93

ΠΟΣΕΣ ΚΛΙΝΕΣ ΔΙΑΘΕΤΕΙ Η ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ
ΜΟΝΑΔΑ;

22,72%
43,18%

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΌ 20 ΚΛΙΝΕΣ
ΛΙΓΟΤΕΡΕΣ ΑΠΌ 20 ΚΛΙΝΕΣ
■ 25 ΚΛΙΝΕΣ

34,1%

Το πόσο καιρό λειτουργεί η επιχείρηση όπως επίσης και το αν πρόκειται
για εποχιακή επιχείρηση ή εάν λειτουργεί όλο το έτος, είναι δύο
ζητήματα που αφορούν άμεσα την έρευνα μας. Αν μια μονάδα
λειτουργεί εδώ και πολλά χρόνια, τότε για τους ιδιοκτήτες της είναι πιο
δύσκολο να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα της διαφημιστικής
προβολής και τους τρόπους προώθησής της, ειδικά όταν μιλάμε για έναν
ιδιοκτήτη ο οποίος λειτουργεί ο ίδιος την επιχείρηση για πολλά χρόνια.
Κάτι τέτοιο θα σήμαινε ότι έχει βιώσει ο ίδιος την ραγδαία εξέλιξη της
τεχνολογίας και των διαφόρων μέσων με τα οποία μπορεί μια
ξενοδοχειακή μονάδα να διαφημιστεί. Η διάρκεια ζωής λοιπόν μιας
επιχείρησης, καθώς επίσης και το αν πρόκειται για εποχιακή επιχείρηση
ή όχι παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην αναγκαιότητα της διαφημιστικής
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προβολής. Στα διαγράμματα που ακολουθούν θα δούμε τα αντίστοιχα
ποσοστά στις επιχειρήσεις της περιοχής μας:

ΠΟΣΟ ΚΑΙΡΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ;

■ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΠΌ 5 ΕΤΗ
■ 5 ΕΩΣ 10 ΕΤΗ
■ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΠΌ 10 ΕΤΗ
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ΕΙΝΑΙ ΕΠΟΧΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ή ΔΟΥΛΕΥΕΙ ΟΛΟ ΤΟ
ΕΤΟΣ;

■ ΕΠΟΧΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
■ ΔΟΥΛΕΥΕΙ ΟΛΟ ΤΟ ΕΤΟΣ

Όπως

βλέπουμε

το

μεγαλύτερο

ποσοστό

των

ξενοδοχειακών

επιχειρήσεων λειτουργεί εδώ και 5 έως 10 έτη και πρόκειται, πάλι στο
μεγαλύτερο ποσοστό, για εποχιακές επιχειρήσεις.
Οι τουρίστες, σε μια ξενοδοχειακή μονάδα μπορούν να κατάγονται από
διαφορετικά μέρη του κόσμου. Έτσι σύμφωνα με την έρευνά μας έχουμε
τα εξής αποτελέσματα:
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ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΑΠΗΧΗΣΗ ΑΠΌ ΕΛΛΗΝΕΣ Ή
ΞΕΝΟΥΣ ΤΟΥΡΙΣΤΕΣ

■ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ
ΤΟΥΡΙΣΤΕΣΣ
■ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΞΕΝΟΙ
ΤΟΥΡΙΣΤΕΣ

Όπως βλέπουμε οι Έλληνες τουρίστες υπερισχύουν στη συγκεκριμένη
τουριστική περιοχή.
Ανεξάρτητα από το πόσο χρονών είναι μια ξενοδοχειακή μονάδα,
σημαντικό ρόλο παίζει το περιβάλλον στο οποίο θα φιλοξενηθεί ο
τουρίστας. Αν ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης παρέχει ένα υγειές όμορφο
και φιλικό προς τους τουρίστες περιβάλλον με τη δυνατότητα επιλογής
παροχών, τότε και εκείνοι με την σειρά τους θα το εκτιμήσουν και θα
επαναλαμβάνουν τις διακοπές τους στις συγκεκριμένες επιχειρήσεις. Για
να υπάρχουν λοιπόν οι κατάλληλες παροχές και ανέσεις προς τους
πελάτες, καλό θα ήταν να πραγματοποιείται κατά τακτά χρονικά
διαστήματα ανακαίνιση στην ξενοδοχειακή μονάδα. Σύμφωνα με την
έρευνά μας λοιπόν έχουμε τα εξής αποτελέσματα:
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ΠΟΣΕΣ ΦΟΡΕΣ ΕΧΕΙ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ
ΑΝΑΚΑΙΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ;

■ ΚΑΜΙΑ ΦΟΡΑ
ΜΙΑ ΦΟΡΑ
ΔΥΟ ΦΟΡΕΣ
■ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΌ ΔΥΟ ΦΟΡΕΣ

Το σημαντικό κομμάτι της έρευνας είναι η διαφήμιση. Όσες
ξενοδοχειακές επιχειρήσεις διαφημίζονται, χρησιμοποιούν διάφορα
μέσα και τρόπους, άλλες επιδιώκουν μόνο εγχώρια διαφήμιση ή
συνεχίζουν την διαφημιστική τους καμπάνια για αρκετά χρόνια. Τα
διαγράμματα που ακολουθούν θα μας κατατοπίσουν σχετικά με όλα
αυτά τα ζητήματα γύρω από τη διαφημιστική προώθηση των
ξενοδοχείων. Έτσι έχουμε:
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ΔΙΑΦΗΜΙΖΕΤΑΙ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΑΣ;

ΝΑΙ
ΌΧΙ
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Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΕΓΧΩΡΙΑ
Ή ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ;

■ ΜΟΝΟ ΕΓΧΩΡΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
■ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΕΓΧΩΡΙΑΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
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Όπως μπορούμε να διαπιστώσουμε το μεγαλύτερο ποσοστό των
επιχειρήσεων διαθέτει κάποιο διαφημιστικό πακέτο για την προώθησή
τους, η οποία διαρκεί περισσότερο από 3 έτη, σύμφωνα με την έρευνά
μας. Τα Μ.Μ.Ε. που χρησιμοποιούνται για την προβολή των
ξενοδοχείων ποικίλουν αλλά κυρίαρχη θέση κατέχει η διαφήμιση μέσω
ιντερνέτ. Αυτός είναι και ένας από τους λόγους που οι περισσότερες
επιχειρήσεις επιλέγουν να διαφημιστούν και στο εξωτερικό, πέρα από
την εγχώρια διαφήμιση. Το ιντερνέτ αποτελεί το πιο δημοφιλές μέσω
επικοινωνίας και δικτύωσης και για αυτό επιλέγεται ως κύριο μέσο
διαφημιστικής καμπάνιας. Αυτό βέβαια δεν καθιστά τα υπόλοιπα Μέσα
Μαζικής Ενημέρωσης "αδιάφορα" για τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις
καθώς η έντυπη διαφήμιση και η διαφήμιση μέσω ραδιοφώνου, έχουν
πάρει μεγάλες διαστάσεις τα τελευταία χρόνια. Μέσω της διαφήμισης
λοιπόν, τα ξενοδοχεία μπορούν να προσφέρουν πακέτα χαμηλών τιμών,
διάφορες

προσφορές

καθώς

και

δωρεάν

διαμονή

σε

μερικές

περιπτώσεις, όπως για παράδειγμα εκείνες στις οποίες γίνεται προώθηση
της επιχείρησης μέσω κάποιου διαγωνισμού στο ραδιόφωνο. Τα
αποτελέσματα που προκύπτουν από την έρευνά μας όσον αφορά τις
παραπάνω περιπτώσεις, είναι τα ακόλουθα:

101

ΣΤΟ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟ ΣΑΣ ΠΑΚΕΤΟ ΥΠΑΡΧΟΥΝ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΧΑΜΗΛΩΝ ΤΙΜΩΝ;
14,7%
26,48%

■ ΝΑΙ, ΠΟΛΛΕΣ
ΑΡΚΕΤΕΣ
■ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ

29,41%

■ ΌΧΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ
29,41%

ΕΧΕΤΕ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΠΟΤΕ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ Μ.Μ.Ε.;

■ ΝΑΙ, ΚΑΠΟΙΕΣ ΦΟΡΕΣ
■ ΌΧΙ ΠΟΤΕ
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Ένας ακόμη τρόπος προώθησης της ξενοδοχειακής μονάδας είναι η
άμεση επαφή με τους πελάτες. Κάτι τέτοιο είναι δυνατόν να
πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια της διαμονής τους στο ξενοδοχείο,
αλλά το πιο σημαντικό είναι να τηρηθεί κάποιου είδους επικοινωνία και
αφού παρέλθει η παραμονή του πελάτη στο ξενοδοχείο. Το επόμενο
διάγραμμα φανερώνει κατά πόσο κάτι τέτοιο πραγματοποιείται στις
μέρες μας.

Η διαφημιστική προβολή ενός ξενοδοχείου παίζει σημαντικό ρόλο εδώ
και αρκετά χρόνια στην εξέλιξή του, στην αύξηση της πελατείας του και
κατά συνέπεια στην αύξηση των εσόδων του.

Οι ιδιοκτήτες
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ξενοδοχειακών μονάδων επιλέγουν όπως είδαμε διάφορα μέσα ώστε να
διαφημιστούν και να προωθήσουν τις επιχειρήσεις τους. Ποίο είναι
άραγε το κόστος αυτής τις διαφημιστικής καμπάνιας και κατά πόσο
ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των ξενοδόχων; Στα διαγράμματα που
ακολουθούν θα δούμε τις απαντήσεις των ερωτηθέντων σε αυτά τα
ζητήματα.

ΤΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΟ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΚΥΚΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΑΣ;

■ 1%-3%
■ 3%-5%
■ 5%-7%
7%-10%
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ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΌΤΙ ΕΆΝ ΑΥΞΑΝΑΤΕ ΤΑ ΕΞΟΔΑ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΣΑΣ ΕΤΗΣΙΩΣ, ΘΑ ΑΥΞΑΝΑΤΕ ΚΑΙ ΤΟ
ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΑΣ;

■ ΝΑΙ,ΠΟΛΥ
■ ΝΑΙ,ΑΡΚΕΤΑ
ΌΧΙ,ΠΟΛΥ
38,23%

ΌΧΙ,ΚΑΘΟΛΟΥ
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ΕΙΣΤΕ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΜΕΝΟΣ ΑΠΌ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗΣ ΣΑΣ ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ;
8,82%

■ ΝΑΙ ΑΠΟΛΥΤΑ
ΌΧΙ ΕΝΤΕΛΩΣ
■ ΚΑΘΟΛΟΥ

Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων βλέπουμε ότι χρησιμοποιεί έως και 5%
σε ποσοστό του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεών τους, για την
διαφημιστική τους προβολή, ενώ οι περισσότεροι είναι εκείνοι που
πιστεύουν ότι εάν αυξήσουν τα έξοδα για τη διαφημιστική τους προβολή
θα αυξηθεί αρκετά το πελατολόγιό τους. Σημαντικό είναι να
αναφέρουμε πως από τους ερωτηθέντες, το μεγαλύτερο ποσοστό,
67,65%, θεωρούν ανάλογη τη σχέση μεταξύ του κόστους διαφήμισης
και της ποιότητας(οικονομικό επίπεδο) των εν δυνάμει πελατών. Τέλος
βλέπουμε ότι ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό των ξενοδόχων δεν είναι
αρκετά ικανοποιημένο από την απόδοση της διαφημιστικής τους
καμπάνιας.

Αυτό

θα

μπορούσαμε να

το

χαρακτηρίσουμε

ως

ενθαρρυντικό διότι από τη στιγμή που ένας ξενοδόχος θεωρεί πως
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μπορεί και πρέπει να ενισχύσει τη διαφημιστική του καμπάνια και τον
τρόπο προώθησης της επιχείρησής του, τότε βρίσκεται στο σωστό δρόμο
για την ανάπτυξη της επιχείρησης του και την αύξηση των εσόδων του.
Αυτό συνεπάγεται και γενικότερη ανάπτυξη της τουριστικής περιοχής
στην οποία βρίσκεται η κάθε επιχείρηση από την στιγμή που ο κάθε
ιδιοκτήτης προσπαθεί για την επιχείρησή του σε ατομικό επίπεδο, ώστε
να δημιουργήσει κάτι όμορφο και προσιτό για τους μελλοντικούς
πελάτες.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η χρήση της ξενοδοχειακής λογιστικής είναι πλέον χωρίς καμία
αμφιβολία , απλά ίσως μόνο διαφέρει από ξενοδοχείο σε ξενοδοχείο ο
τρόπος χρήσης ανάλογα με το μέγεθος και την μορφή του ξενοδοχείου.
Οι σημερινές ξενοδοχειακές μονάδες παρέχουν στου πελάτες όχι μόνο
τροφοδοσία και διαμονή αλλά και διάφορες άλλες ανέσεις. Η λογιστική
με τον ιδιαίτερο κλάδο της που εστιάζεται στα ξενοδοχεία, την
ξενοδοχειακή λογιστική ,ερευνά γενικά των τομέα των ξενοδοχείων.
Το συμπέρασμα που προκύπτει από την παρούσα εργασία από
λογιστική

πλευρά η

οποία εστιάστηκε στην παρουσίαση της

ξενοδοχειακής μονάδας παίζει σπουδαίο ρόλο στην

σωστή και

αξιόπιστη λειτουργία από οικονομικής πλευράς ενός ξενοδοχείου.
Συνοψίζοντας στα πλαίσια της έρευνας έγινε ανάλυση κατά πόσο η
διαφήμιση που στοχεύουν οι ιδιοκτήτες των ξενοδοχειακών μονάδων
συμβάλει

στην

λειτουργιά

των

ξενοδοχείων.

Έτσι

λοιπόν

συμπεραίνουμε ότι οι ιδιοκτήτες των περισσότερων ξενοδοχειακών
επιχειρήσεων δαπανούν χρόνο και χρήμα στην διαφήμιση προκειμένου
να επωφεληθούν από αυτήν και σύμφωνα με την ερευνά μας στις
περισσότερες αυτό στέφεται με μεγάλη επιτυχία.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Η έρευνα μας αφορά στη λογιστική των μικρών και μεσαίων
ξενοδοχειακών επιχειρήσεων καθώς και την εφαρμογή αυτής στη
δαπάνη της διαφήμισης. Καλείστε να απαντήσετε σε αυτό το
ερωτηματολόγιο, έτσι ώστε μέσα από τις απαντήσεις σας να
καταλάβουμε το ρόλο που παίζει η διαφήμιση στην εξέλιξη των
μικρομεσαίων ξενοδοχειακών μονάδων.Θα δούμε ακόμη τα
αποτελέσματα της διαφήμισης,το κόστος που επιφέρει η διαφήμιση στα
ξενοδοχεία και το ποσοστό αυτού στον κύκλο εργασιών των
επιχειρήσεων.

Α) ΠΡΟΦΙΛ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ

1) ΠΟΣΕΣ ΚΛΙΝΕΣ ΔΙΑΘΕΤΕΙ;
• ΛΙΓΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ 20 ΚΛΙΝΕΣ
• 25 ΚΛΙΝΕΣ
• ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ 25 ΚΛΙΝΕΣ

□
□
□

2) ΠΟΣΟ ΚΑΙΡΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ;
• ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΠΟ 5 ΕΤΗ

□
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• 5 ΕΩΣ 10 ΕΤΗ
• ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΠΟ 10 ΕΤΗ

□
□

3) ΕΙΝΑΙ ΕΠΟΧΙΑΚΗ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ή ΔΟΥΛΕΥΕΙ ΟΛΟ ΤΟ
ΕΤΟΣ;
• ΕΠΟΧΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
□
• ΔΟΥΛΕΥΕΙ ΟΛΟ ΤΟ ΕΤΟΣ
□

4) ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΑΠΗΧΗΣΗ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΕΣ Ή
ΞΕΝΟΥΣ ΤΟΥΡΙΣΤΕΣ;
• ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΕΣ □
• ΠΕΡΙΣΣΟΕΡΟΙ ΞΕΝΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΕΣ
□

5) ΠΟΣΕΣ ΦΟΡΕΣ ΕΧΕΙ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΑΝΑΚΑΙΝΗΣΗ
ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΑΣ;
• ΚΑΜΙΑ ΦΟΡΑ
□
• ΜΙΑ ΦΟΡΑ
□
• ΔΥΟ ΦΟΡΕΣ
□
• ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΔΥΟ ΦΟΡΕΣ
□

Β) ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΑ

6) ΔΙΑΦΗΜΙΖΕΤΑΙ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΑΣ;
• ΝΑΙ
• ΟΧΙ

□
□
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7) ΠΟΣΟ ΚΑΙΡΟ ΔΙΑΦΗΜΙΖΕΤΑΙ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ;
• ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΠΟ 3 ΕΤΗ
□
• 3 ΕΤΗ
□
• ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΠΟ 3 ΕΤΗ
□

8) Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΕΓΧΩΡΙΑ Ή
ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ;
• ΜΟΝΟ ΕΓΧΩΡΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
□
• ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΕΓΧΩΡΙΑ-ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
□

9) ΠΟΙΑ Μ.Μ.Ε. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΕΙΤΕ;
ΙΝΤΕΡΝΕΤ
□
ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ
□
ΕΝΤΥΠΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
□

Γ) ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ-ΤΡΟΠΟΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ

10) ΣΤΟ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟ ΣΑΣ ΠΑΚΕΤΟ ΥΠΑΡΧΟΥΝ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΧΑΜΗΛΩΝ ΤΙΜΩΝ;
•
•
•
•

ΝΑΙ, ΠΟΛΛΕΣ
ΑΡΚΕΤΕΣ
ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ
ΟΧΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ

□
□
□
□
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11 ) ΕΧΕΤΕ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΠΟΤΕ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΜΕΣΩ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ Μ.Μ.Ε. ;
• ΝΑΙ ΚΑΠΟΙΕΣ ΦΟΡΕΣ
• ΟΧΙ ΠΟΤΕ

□
□

12) ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟ ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΑΣ ΜΕΣΩ ΕΜΛΙΕ, ΕΥΧΕΤΗΡΙΩΝ ΚΑΡΤΩΝ, ΕΠ’ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΕΟΡΤΩΝ;
•
•
•
•

ΝΑΙ, ΠΟΛΥ ΣΥΧΝΑ
ΝΑΙ, ΚΑΠΟΙΕΣ ΦΟΡΕΣ
ΟΧΙ ΚΑΙ ΤΟΣΟ ΣΥΧΝΑ
ΟΧΙ, ΠΟΤΕ

□
□
□
□

Δ) ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ

13) ΤΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΟ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΕ
ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΚΥΚΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ(ΤΖΙΡΟΣ) ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΣΑΣ;
• 1%-3%
• 3%-5%
• 5%-7%
• 7%-10%

□
□
□
□
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14) ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΟΤΙ ΕΑΝ ΑΥΞΑΝΑΤΕ ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ
ΣΑΣ ΕΤΗΣΙΩΣ, ΘΑ ΑΥΞΑΝΑΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΑΣ;
•
•
•
•

ΝΑΙ, ΠΟΛΥ
ΝΑΙ, ΑΡΚΕΤΑ
ΟΧΙ, ΠΟΛΥ
ΟΧΙ, ΚΑΘΟΛΟΥ

□
□
□
□

15) ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΟΤΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΣΑΣ
ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΛΟΓΟ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
(ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ) ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΣΔΟΚΑΤΕ;
• ΝΑΙ
• ΟΧΙ

□
□

16) ΕΙΣΤΕ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗΣ ΣΑΣ ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ;
ΝΑΙ ΑΠΟΛΥΤΑ
ΟΧΙ ΕΝΤΕΛΩΣ
ΚΑΘΟΛΟΥ

□
□
□
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