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 Τουρισμός είναι η επικοινωνία των λαών, είναι η απόφαση ορισμένων ανθρώπων να 

επισκεφθούν νέες χώρες, για να κάνουν τις διακοπές τους ή να δουν ορισμένα 

πράγματα, που συνδέονται με την ιστορία και τις παραδόσεις του τόπου που 

επισκέπτονται. 

  Η Ελλάδα είναι μια χώρα που έχει, πλούσια πολιτιστική ιστορία, μαγευτικά τοπία 

αλλά και υπέροχες παραλίες, τα στοιχεία αυτά είναι που την κάνουν να βρίσκεται 

στους δημοφιλέστερους προορισμούς για τουρισμό. Ο Ελληνικός τουρισμός είναι 

ένας από τους βασικούς τομείς της οικονομικής αλλά και πολιτιστικής προόδου της 

χώρας. Διότι ο τουρισμός δεν είναι μόνο ένας τομέας που μας φέρνει 

συναλλαγματικά οφέλη, είναι κι ένας τομέας μέσα από τον οποίο μπορούν να 

αναδειχθούν και ορισμένα πολιτιστικά στοιχεία του τόπου. 

     Από τα παραπάνω καταλαβαίνουμε πως οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις έχουν 

πρωταγωνιστικό ρόλο στην οικονομία της Ελλάδας, αλλά και της εικόνας που δίνει 

στους επισκέπτες για τη χώρα. 

       Για την αποπεράτωση της πτυχιακής μας, τόσο στο θεωρητικό, όσο και στο 

πρακτικό κομμάτι, σημαντική ήταν η καθοδήγηση της καθηγήτριας και εισηγήτριας 

της πτυχιακής που μας ανατέθηκε, κυρίας Χατζάκη Μαρία. 

 Ευχαριστούμε ιδιαίτερα για τη σημαντική βοήθεια που μας έδωσε ο κύριος 

Πετυχάκης Ανδρέας  (λογιστής), δίνοντας μας, οικονομικά στοιχεία απαραίτητα για 

την υλοποίηση της πτυχιακής και αφιερώνοντας μας, αρκετό από τον πολύτιμο του 

χρόνο.   

     Τέλος, θεωρούμε υποχρέωσή μας να ευχαριστήσουμε τους διδάσκοντες στη μέχρι 

τώρα φοίτησή μας στα Α.Τ.Ε.Ι. Ηρακλείου Κρήτης για τις γνώσεις που μας έχουν 

προσφέρει. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο 

 
 

1.1 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ 

  

Η ξενοδοχειακή βιομηχανία είναι το αποτέλεσμα της εξέλιξης και του 

αισθήματος φιλοξενίας που διακρίνει τους ανθρώπους. Οι αρχαίοι Έλληνες 

είχαν θεοποιήσει την φιλοξενία και κάθε παρέμβαση των εθίμων της 

αποτελούσε αµάρτηµα, που πίστευαν ότι το τιμωρούσαν οι θεοί.  

Ήταν τόσο έντονο και αναπτυγμένο το αίσθημα της φιλοξενίας, ώστε είχαν 

διαρρυθμίσει τα σπίτια τους για να φιλοξενούν επισκέπτες, προσκεκλημένους. 

Όταν ο ξένος αναχωρούσε, του προσέφεραν δώρα, που ήταν ανάλογα µε την 

σχέση που διατηρούσε με τον οικοδεσπότη. 

Με το πέρασμα των χρόνων αυξήθηκε η μετακίνηση των κατοίκων και η 

υποτυπώδης τουριστική αυτή κίνηση δεν μπορούσε να βρει και την φιλοξενία. 

Έτσι η φιλοξενία γίνεται οργανωμένη και κάνουν εμφάνισή τους τα δημόσια 

καταγώγια, που φιλοξενούσαν άτομα για κάθε επίσημη εκδήλωση της πόλης, 

όπως αγώνες, θρησκευτικές εορτές κ.α. 

Παράλληλα με την δηµόσια φιλοξενία µέσω των καταγωγίων, η ιδιωτική 

πρωτοβουλία αναλαμβάνει την κερδοσκοπική εκμετάλλευση . Έτσι 

λειτούργησαν τα πρώτα πανδοχεία µε άθλια εμφάνιση από ανθρώπους 

κοινωνικά κατώτερους, στις διασταυρώσεις των μεγάλων δρόµων, για να 

εξυπηρετούν τους ξένους που ταξίδευαν.  

Η εξέλιξη των πανδοχείων είναι τα ξενοδοχεία της εποχής εκείνης, τα οποία 

στις γιορτές των "Διονυσίων" είχαν μεγάλη κίνηση. Στη Βυζαντινή εποχή 

αναπτύχθηκαν τα ξενοδοχεία.  

Τα καταγώγια μετατράπηκαν σε ξενώνες και έπαιρναν επιχορήγηση από τους 

βασιλείς. Οι ιδιοκτήτες των ξενώνων ήταν άτομα μορφωμένα και κοινωνικώς 

καταξιωμένα.  



Με την πτώση του Βυζαντίου, η άσχημη οικονομική κατάσταση των Ελλήνων 

προκάλεσε διολίσθηση της τουριστικής κίνησης. Καταλύματα της εποχής 

εκείνης είναι τα "χάνια", που προσέφεραν τροφή και στέγη για λίγες ώρες. Την 

εποχή της Τουρκοκρατίας, η φιλοξενία γινόταν σε σπίτια και οι χώροι της 

φιλοξενίας αποκαλούνταν "µισαφίρ οντάδες”. Τα πανδοχεία ήταν λιγοστά µε 

απαίσια εμφάνιση και διανυκτέρευαν όσοι δεν είχαν εναλλακτική λύση.  

Με τον καθορισμό ως πρώτης πρωτεύουσας της Ελλάδος του Ναυπλίου και µε 

την κάθοδο των Βαυαρών, παρουσιάστηκαν ανάγκες στέγασης και σύμφωνα µε 

τα οικονομικά μέσα της εποχής δημιουργήθηκαν τα πρώτα ξενοδοχεία.  

Επί βασιλείας του Όθωνα κτίστηκε στο Ναύπλιο το πρώτο ξενοδοχείο, όπου 

έμεναν Βαυαροί και ξένοι επίσημοι, µε την επωνυμία "Ξενοδοχείον του 

Λονδίνου". Άλλο ξενοδοχείο ήταν του Κολοκοτρώνη µε διευθυντή τον Ιταλό 

Τζουζέπε.  

Το πρώτο ξενοδοχείο της Αθήνας, το 'ΆLΒΕRGΟ NUOMO" του Ιταλού Καζάλι, 

ιδρύθηκε το 1841, όταν μεταφέρθηκε εκεί η πρωτεύουσα, όπου σύχναζαν 

ναυτικοί και περιηγητές. Εκεί έγινε το 1841 ο πρώτος μεγάλος Δημοτικός χορός 

και παρευρέθησαν οι Βασιλείς και ο διάδοχος της Βαυαρίας.  

Το ξενοδοχείο που θεμελίωσε την Ελληνική Ξενοδοχεία, ήταν η "Μεγάλη 

Βρετάνια" που ιδρύθηκε από τον Αναστάσιο Παναγιώτη το 1874.  

Το αρχαιότερο ξενοδοχείο, µε τα στοιχεία που υπάρχουν µμέχρι σήμερα, είναι 

"ο Αετός" στο Παρίσι το 1302 και ο "Λευκός Λέων" στην Βενετία το 1482.  

Η ονομασία "hotel" δίνεται για πρώτη φορά στην Γαλλία στους πύργους, που οι 

ιδιοκτήτες τους θέλουν να τονίσουν ότι διατίθενται για φιλοξενία. Οι πρώτοι που 

αντιμετώπισαν σαν οργανωμένη οικονομική μονάδα τα ξενοδοχεία και 

καθιέρωσαν κοινό τιμολόγιο, είναι οι Ελβετοί το 1843.  

Άλλα γνωστά ξενοδοχεία είναι το WOLDORF ASTORIA στην Ν. Υόρκη το 1931, 

το ΡLΑΖΑ ΗΟΤΕL στο Ντιτρόιτ το 1977, που θεωρείται το υψηλότερο ξενοδοχείο 

του κόσμου µε ύψος άνω των 220 μέτρων, 73 ορόφους και 1400 δωμάτια, το 

SAVOY στο Λονδίνο κ.α.  

 



1.2 ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ 
 

- Ξενοδοχεία "υπό την ευρεία έννοια" διακρίνονται ως εξής:  

1) Ανάλογα µε την κατηγορία που ανήκουν:  

-Υπερπολυτελείας  

- Πολυτελείας  

- Α κατηγορίας  

- Β κατηγορίας  

- Γ κατηγορίας  

- Δ κατηγορίας  

- Ε κατηγορίας  

2) Ανάλογα µε τις υπηρεσίες που προσφέρουν:  

- απλά (όταν προσφέρουν µόνο ύπνο)  

- σύνθετα (όταν προσφέρουν ύπνο και φαγητό)  

- πολυσύνθετα (όταν προσφέρουν ύπνο, φαγητό, αθλητικές δραστηριότητες, 

μέσα διασκεδάσεως κ.α.).  

3) Ανάλογα µε τον τόπο εγκατάστασης:  

- αστικά (βρίσκονται στις πόλεις)  

- ορεινά (βρίσκονται σε ορεινές περιοχές Π.χ. καταφύγια, σαλέ)  

- παραθαλάσσια (βρίσκονται κοντά σε θάλασσα και εξυπηρετούν τις 

καλοκαιρινές διακοπές)  

- ιαματικών πηγών (βρίσκονται κοντά σε ιαματικές πηγές και εξυπηρετούν 

πάσχοντες ανθρώπους)  



- συγκοινωνιακών κέντρων (βρίσκονται κοντά σε λιμάνι, αεροδρόμιο, 

σιδηροδρομικό σταθμό).  

4) Ανάλογα µε την διάρκεια λειτουργίας:  

- συνεχούς λειτουργίας (λειτουργούν όλη τη διάρκεια του έτους)  

- εποχιακής λειτουργίας (λειτουργούν ορισμένους μήνες)  

5) Ανάλογα µε την διοικητική τους μορφή:  

- αυτοτελές ξενοδοχείο  

- αλυσίδα ξενοδοχείων  

6) Ανάλογα µε την οικονομική τους μορφή:  

- ατομική επιχείρηση (όταν ο επιχειρηματίας είναι ένα φυσικό πρόσωπο)  

- εταιρική επιχείρηση (όταν επιχειρηματίες είναι δύο ή περισσότερα φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα)  

Ανάλογα µε την νομική τους μορφή: - Ο.Ε, Ε.Ε, Ε.Π.Ε, Α.Ε, κλπ. 

7) Ανάλογα µε το μέγεθός τους:  

- μικρά (έχουν λιγότερα από 100 δωμάτια)  

- μεσαία (έχουν από 100 έως 300 δωμάτια)  

- μεγάλα (έχουν πάνω από 300 δωμάτια)  

Αυτή η διάκριση δεν έχει σχέση µε την κατηγορία των ξενοδοχείων π.χ. ένα 

ξενοδοχείο πολυτελείας έχει 50 δωμάτια.  

9) Ανάλογα µε τους πελάτες:  

- μονίμων πελατών (όπως φοιτητές, πληρώματα αεροπλάνων, υπάλληλοι µε 

μετάθεση κ.α.)  

- περαστικών πελατών (οι εναλλασσόμενοι πελάτες που μένουν για μικρό χρονικό 



διάστημα λόγω διακοπών ή εργασίας).  

10) Ανάλογα µε την κτιριακή τους συγκρότηση:  

- πολυώροφο κτίριο (συνηθισμένη κατασκευή ξενοδοχείου σε ένα κτίριο)  

- µπαγκαλόους (μικρά συγκροτήματα διαμερισμάτων µε την μορφή μικρών εξοχικών 

σπιτιών)  

- μικτά (όταν η ξενοδοχειακή μονάδα αποτελείται από πολυώροφο κτίριο και 

µπαγκαλόους).  

11) Η διεθνής ταξινόμηση των ξενοδοχείων είναι:  

- 1*  

- 2*  

- 3*  

- 4*  

- πολυτελείας (PALACES)  

12) Ανάλογα µε το σχέδιο λειτουργίας και τη συμφωνία που γίνεται µε τον 

πελάτη  

- Ευρωπαϊκό σχέδιο - European plan (η τιμή περιλαμβάνει µόνο το δωμάτιο)  

- Αμερικάνικο σχέδιο - American plan ή full board (η τιμή περιλαμβάνει το 

δωμάτιο, πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό)  

- Τροποποιημένο Αμερικάνικο σχέδιο - Modifien American plan (η τιμή 

περιλαμβάνει το δωμάτιο, πρωινό και βραδινό)  

- Half board (η τιμή περιλαμβάνει το δωμάτιο, πρωινό και ένα γεύμα μεσημεριανό ή 

βραδινό κατ' εκλογή του πελάτη)  

- Ηπειρωτικό σχέδιο - Continental plan (η τιμή περιλαμβάνει το δωμάτιο και 

πρωινό)  



Με τον πρόσφατο Ν. 2160/93 οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις κατατάσσονται στην 

Ελλάδα σε κατηγορίες αστέρων, όπως είναι και η διεθνής ταξινόμηση.  

 

1.3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ  
 

Τα ξενοδοχεία έχουν κάποια χαρακτηριστικά διαφορετικά από τις άλλες 

επιχειρήσεις, όπως:  

1. Πελάτες  

Ο άνθρωπος καταπιεσμένος από τις οικονομικές και κοινωνικοπολιτικές 

συνθήκες της σύγχρονης καταναλωτικής κοινωνίας, αισθάνεται την ανάγκη της 

φυγής από την καθημερινότητα, της αναψυχής, της απόκτησης νέων εμπειριών, 

της επικοινωνίας, της διεύρυνσης του κοινωνικού του περιβάλλοντος.  

Όλες αυτές τις ανάγκες του ανθρώπου τις ικανοποιεί το ξενοδοχείο και 

προσφέρει τις ανέσεις που απαιτεί ο κάθε πελάτης. Ένα χαρακτηριστικό του 

σύγχρονου πελάτη είναι η περισσότερη και καλύτερη ενημέρωση σε θέματα 

καταναλωτικών αγαθών και υπηρεσιών. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την 

δυνατότητα της πιο αντικειμενικής κριτικής από µμέρους του.  

Οι πελάτες ανάλογα µε την ηλικία τους, το εισόδημά τους, το επάγγελμά τους 

ζητούν κάτι ξεχωριστό από το κατάλυμα των διακοπών. Αυτό το κάτι ξεχωριστό 

(πολυτέλεια, οικονομία, ειδικά τµήµατα), ο επιτυχημένος επιχειρηματίας το έχει 

προβλέψει, το έχει προσαρμόσει στις ιδιαίτερες επιθυμίες και ανάγκες του κάθε 

πελάτη, τους οποίους προσελκύει, διαφημίζοντάς το.  

Η δημιουργία ενός απόλυτα ικανοποιημένου πελάτη είναι ο στόχος της 

ξενοδοχειακής επιχείρησης, γιατί η καλύτερη διαφήμιση είναι οι εμπειρίες των 

ανθρώπων που μένουν στο ξενοδοχείο. Ο καλύτερος "κήρυκας του προϊόντος" 

είναι εκείνος που το ζει και θα το αναφέρει στους γνωστούς του, όταν γυρίσει 

στην πατρίδα του.  

 

 



2. Ειδικευμένο προσωπικό  

Το ξενοδοχείο χρειάζεται προσωπικό µε ειδικές γνώσεις, επιδεξιότητα και 

επαγγελματική κατάρτιση, διότι το κύριο προϊόν του είναι οι προσφερόμενες 

υπηρεσίες στον πελάτη. Στην κατά πρόσωπο σχέση ξενοδοχοϋπαλλήλου και 

πελάτη κατά την διάρκεια παροχής υπηρεσιών ο πελάτης αξιολογεί το 

προσωπικό θετικά ή αρνητικά και κατ' επέκταση την όλη ξενοδοχειακή μονάδα.  

Η αναβαθμισμένη υποδοχή, το ευδιάθετο, χαμογελαστό και καλοπροαίρετο 

υπαλληλικό προσωπικό μαζί µε άλλα στοιχεία συνθέτουν το image του 

ξενοδοχείου. Η θετική αξιολόγηση του προσωπικού εκδηλώνεται από τον 

πελάτη µε το φιλοδώρημα.  

Το προσωπικό ακόμη "ικανοποιεί το εγώ" του πελάτη, εάν Π.χ. ο ρεσεψιονίστ 

τον προσφωνεί µε το όνομά του σαν τακτικό πελάτη, εάν ο µπάρµαν τον 

σερβίρει χωρίς να τον ρωτήσει τι ποτό θα πάρει, γιατί ξέρει τι πίνει σαν 

γνωστός πελάτης που είναι κ.α. Όλα αυτά τον κάνουν να αισθάνεται σαν ένα 

"ανώτερο άτομο", κάτι που δεν συμβαίνει συχνά σε άλλα μέρη. Ο δε πελάτης 

κάθε στιγμή της διαµονής του την θεωρεί σαν μια ξεχωριστή στιγμή.  

3. Έλεγχος από Κρατικούς παράγοντες  

Τα ξενοδοχεία ελέγχονται από τον Ε.Ο.Τ. για την διαδικασία ίδρυσης και 

λειτουργίας τους, από την Αστυνομία για την τήρηση ορισμένων Αστυνομικών 

διατάξεων για λόγους δημόσιας τάξης και από την αγορανομία για την πιστή 

εφαρμογή των αγορανομικών διατάξεων στη διαμόρφωση των τιμών των 

προσφερόμενων αγαθών και υπηρεσιών.  

Οι τιμές ενοικίασης δωματίων εγκρίνονται από τον E.Ο.T για να εξασφαλιστεί ο 

αθέμιτος ανταγωνισμός μεταξύ των ξενοδοχείων, η προστασία της πελατείας 

τους και η τιμολογιακή ανταγωνιστικότητα της χώρας µας. Κάθε καλοκαίρι 

συνήθως, ορίζονται οι ελάχιστες τιμές των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων του 

επόμενου έτους, για όλες τις τάξεις των ξενοδοχείων και δημοσιεύονται στην 

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.  

Με βάση τις ελάχιστες τιμές, η Διεύθυνση του ξενοδοχείου μπορεί να καθορίσει 

μεγαλύτερες τιμές που επιθυμεί να εισπράττει, τις οποίες θα αναγράψει στις 

υπεύθυνες δηλώσεις τιμών (5 αντίτυπα) που διαβιβάζονται συνηµµένα 



(υπεύθυνες δηλώσεις και φωτοτυπία άδειας λειτουργίας του ξενοδοχείου), στο 

Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο για θεώρηση, μέσα στον Οκτώβρη. Εάν το 

ξενοδοχείο δεν υποβάλλει έγκαιρα δηλώσεις τιμών, θεωρείται ότι έχει επιλέξει 

τις ελάχιστες τιμές. Η τελική έγκριση τιμών γίνεται από τον E.Ο.Τ. 

Η τιμή δωματίου προσαυξάνεται µε ποσοστό 2% για το τέλος διαμονής 

παρεπιδηµούντων (Ν. 2130/93, ΦΕΚ Α/62/23-4-1993), µε 10% για παραμονή 

μέχρι 2 ημέρες και µε 20% για επιπλέον κρεβάτι στο δωμάτιο.  

Το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος φροντίζει για την εκτύπωση των 

τιμοκαταλόγων και των πινακίδων τιμών και επισημαίνει µε σχετική εγκύκλιο σε 

όλα τα µέλη του, ότι για την µη τήρηση της απόφασης αυτής επιβάλλονται 

νόµιµες διοικητικές κυρώσεις. Οι πινακίδες τιμών πρέπει να βρίσκονται στα 

δωμάτια, να έχουν υπογραφεί από τον διευθυντή του ξενοδοχείου, και να 

έχουν θεωρηθεί από την αστυνομική αρχή.  

4. Αμετακίνητο προσφερόμενων αγαθών και υπηρεσιών  

Το ξενοδοχείο προσφέρει τα αγαθά και τις υπηρεσίες του στον τόπο που έχει 

εγκατασταθεί. Υπάρχει δηλαδή το αμετακίνητο. Η χρησιμοποίηση των αγαθών 

και υπηρεσιών δεν συνδυάζεται µε την άμεση πληρωμή. Έτσι ο πελάτης 

πραγματοποιεί δαπάνες στο εστιατόριο, μπαρ, τηλεφωνικό κέντρο, του 

παρέχεται πίστωση και εξοφλεί µε την αναχώρησή του. Η πίστωση αυτή 

δημιουργεί δύο προβλήματα: 

1. Την άμεση καταχώρηση του οφειλόμενου ποσού στον λογαριασµό του, 

ώστε µε την αναχώρησή του να µην διαφύγει καμιά δοσοληψία του.  

2. Την πολυπλοκότητα των εντύπων και την επικοινωνία γενικά του ενός 

τµήµατος µε το άλλο.  

Το ξενοδοχείο διακρίνεται ακόμα από ανελαστική παραγωγικότητα π.χ. Η 

προσφορά υπηρεσιών είναι δεδομένη και δεν αυξάνεται αναλογικά µε την 

αύξηση των πελατών.  

5. Ανελαστικότητα κόστους  

Η ίδρυση ενός ξενοδοχείου απαιτεί τοποθέτηση μεγάλων κεφαλαίων σε πάγια 

στοιχεία (κτιριακές, μηχανολογικές εγκαταστάσεις, επίπλωση κ.λπ.), και ανήκει 

στην κατηγορία των επιχειρήσεων εντάσεως παγίων περιουσιακών στοιχείων. 



Έτσι επιβαρύνεται, εκτός από τα λειτουργικά έξοδα, µε έξοδα συντηρήσεως, 

αποσβέσεων, τόκων δανείων κ.ά. τα οποία δεν συμπιέζονται, για να μειωθεί το 

κόστος της ξενοδοχειακής μονάδος.  

6.Άμεση ζήτηση και προσφορά υπηρεσιών  

Ο πελάτης απολαμβάνει την υπηρεσία την στιγμή που δημιουργείται, µε 

αποτέλεσμα να µμην υπάρχει χρόνος για να διορθωθούν λάθη, να γίνουν 

δοκιμαστικά τεστ, επιδείξεις και γενικά βελτιώσεις, όπως μπορεί να γίνει στην 

γραµµή παραγωγής της κατασκευαστικής βιομηχανίας.  

Στην βιομηχανία παροχής υπηρεσιών σε οποιαδήποτε συνταγή που έχει 

δοκιμαστεί πριν, υπάρχει μεγάλο περιθώριο µη ικανοποίησης του πελάτη λόγω 

της μεγάλης συμμετοχής του ανθρώπινου παράγοντα σε όλα τα στάδια της 

παραγωγής.  

Ακόμα και αν διαπιστωθεί κάποιο λάθος, ήδη θα είναι πολύ αργά, και το µόνο 

που μπορεί να κάνει ο υπάλληλος, είναι να ζητήσει συγνώμη. Το πιο λυπηρό 

όμως είναι, ότι όπως δείχνουν έρευνες, ο δυσαρεστημένος πελάτης το λέει σε 

άλλους 11, ενώ ο ευχαριστημένος µόνο σε 3.  

Στην κατασκευαστική βιομηχανία ο χρόνος αναμονής μπορεί να καθορίσει και 

την αξία ενός προϊόντος, µε αποτέλεσμα να εκτιµούµε περισσότερο τα 

προϊόντα για τα οποία αναµένουµε περισσότερο χρόνο. Στην βιομηχανία 

παροχής υπηρεσιών η οποιαδήποτε αναμονή μετρά αρνητικά ως προς την 

εντύπωση που δημιουργείται στον πελάτη.  

 

1.4 ΜΟΡΦΕΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ  

Η αύξηση της τουριστικής μετακινήσεως προκάλεσε μεταβολή του 

παραδοσιακού οικογενειακού πανδοχείου σε κτιριακό μεγαθήριο και της απλής 

ατομικής επιχείρησης σε ξενοδοχειακή βιομηχανία.  

Ξενοδοχείο είναι η κερδοσκοπική επιχείρηση, που διαθέτει την ανάλογη υποδομή 

για την προσφορά στέγης έναντι χρηματικής αμοιβής. Όπως κάθε κερδοσκοπική 

μονάδα, είναι ένας οργανωμένος συνδυασμός παραγωγής (γη, εργασία, κεφάλαιο) 

µε αντικειμενικό σκοπό την πραγματοποίηση όσο το δυνατό μεγαλύτερης 



αποτελεσματικότητας.  

Το ξενοδοχείο παρέχει υπηρεσίες που είναι προσαρμοσμένες στις ιδιαίτερες 

επιθυμίες και ανάγκες κάθε πελάτη. Οι απαιτήσεις των τουριστών αυξήθηκαν 

και τα ξενοδοχεία εκσυγχρονίσθηκαν και ανανεώθηκαν για να ικανοποιήσουν 

τις ανάγκες τους. Έτσι δημιουργήθηκαν οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις.  

Ξενοδοχειακή επιχείρηση είναι µία σύνθετη οικονομική μονάδα (δηλαδή πολλές 

εκμεταλλεύσεις κάτω από την ίδια στέγη) που προσφέρει στέγη, τροφή, υπηρεσίες 

(αθλητικές δραστηριότητες, πλυντήριο, κοµµωτήριο, χώρους συνεδρίων κ.ά.) µε 

αντικειμενικό σκοπό το μεγαλύτερο δυνατό κέρδος και την καθιέρωση ενός ιδιαίτερου 

πρότυπου μέσα στα πλαίσια της όλης ξενοδοχειακής βιομηχανίας.  

Η ξενοδοχειακή ανάπτυξη πρέπει να είναι προσεκτικά χαραγμένη και 

ορθολογικά προγραμματισμένη, για να µη δημιουργηθούν προβλήματα, όπως 

η καταστροφή των φυσικών και πολιτιστικών πόρων, η μόλυνση του 

περιβάλλοντος, η διατάραξη της οικολογικής ισορροπίας, η οικοδομική αναρχία 

κλπ.  

Εξέλιξη και προηγμένη μορφή της ξενοδοχειακής επιχειρήσεως είναι οι 

αλυσίδες ξενοδοχείων.  

Αλυσίδες ξενοδοχείων είναι ένας αριθμός ξενοδοχείων που βρίσκονται σε 

διαφορετικές πόλεις ή κράτη ή Ηπείρους και ανήκουν σε µία επιχείρηση ή πολλές 

που έχουν συμβληθεί μεταξύ τους για κοινό σκοπό, µε ενιαία οργάνωση και διοίκηση. 

Η εμφάνισή τους και η επιτυχία τους έχουν αιτία την μαζική οικονομία. 

Η ξενοδοχειακή αλυσίδα μπορεί να δημιουργηθεί:  

α) όταν πολλά ξενοδοχεία είναι ιδιοκτησία µιας εταιρείας  

β) όταν µία εταιρεία ενοικιάζει ξενοδοχεία σε διάφορες περιοχές  

γ) όταν µία ξενοδοχειακή μονάδα χρησιμοποιεί µόνο το όνομα της εταιρείας.  

Στα ξενοδοχεία που είναι µέλη µιας ξενοδοχειακής αλυσίδας, γίνονται 

επιθεωρήσεις, για να διαπιστωθεί η διατήρηση υψηλών στάνταρ. Πολλές από 

τις αλυσίδες των ξενοδοχείων διαθέτουν δίκτυο Η/Υ, για να κάνουν κρατήσεις 

σε όλα τα μέρη του κόσμου εξυπηρετώντας τους πελάτες, που αναγνωρίζουν 



έτσι την καλή φήμη του ξενοδοχείου.  

Οι ξενοδοχειακές αλυσίδες έχουν μεγαλύτερα ποσοστά κερδών από τις 

ανεξάρτητες ξενοδοχειακές μονάδες, γιατί κάνουν μαζικές αγορές, έχουν κοινή 

διαχείριση, πραγματοποιούν κοινές εξορμήσεις διαφήμισης, έχουν κοινά 

προγράµµατα λειτουργίας, κάνουν ειδικές μεγάλες παραγγελίες και απαιτούν 

χαμηλότερες τιμές και έτσι πετυχαίνουν αύξηση του κύκλου εργασιών τους και 

μείωση των εξόδων τους.  

 

Γνωστές ξενοδοχειακές αλυσίδες είναι:  

Holίday Inns Inc. ΗΠΑ  

Sheraton Corp. ΗΠΑ  

Ramada Inns ΗΠΑ  

Hilton Cοrp. ΗΠΑ  

Intercontinental hotel ΗΠΑ  

Club Mediterranee Γαλλία  

Balkan Τourist Βουλγαρία  

 

1.5 ΒΑΣΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΛOΓlΣTlKEΣ ΑΡΧΕΣ  

 

1.5.1 Ξενοδοχειακές αρχές  
 

Η λογιστική οργάνωση µιας ξενοδοχειακής επιχείρησης πρέπει να αποβλέπει τόσο 

στην πληρότητα λειτουργίας του λογιστικού συστήµατος, ώστε να µη διαφεύγει καµιά 

δοσοληψία των πελατών, όσο και στην απόλυτη ενηµερότητα των καταχωρίσεων 

των λογαριασµών της. Στις υπόλοιπες εµπορικές επιχειρήσεις οι λογαριασµοί για 

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

ξενοδοχεία, όμως, ο πελάτης είναι εκείνος που έχει την πρωτοβουλία της εξόφλησης 



του λογαριασμού, εκτός, βέβαια, των περιπτώσεων µμακροχρόνιας διαμονής στο 

ξενοδοχείο. Γι' αυτό στα µμεγάλα ξενοδοχεία υπάρχει και νυχτερινός λογιστής ο 

οποίος εκδίδει τους λογαριασμούς των πελατών, καθώς και ταμίας.  

Η όλη διάρθρωση του λογιστικού συστήματος πρέπει να µζην περιορίζεται στην 

αποτύπωση των διάφορων συναλλαγών στους οικείους λογαριασμούς, αλλά να 

παρέχει την ευχέρεια εξαγωγής πληροφοριών τέτοιου είδους, ώστε να διαπιστώνεται 

η πορεία της γενικής εκμετάλλευσης, για να είναι σε θέση ο επιχειρηματίας να 

καθορίζει την ορθή κατεύθυνση.  

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

λογαριασμούς σε τέτοια περιληπτική έκταση, ώστε να µζην µπόροι να γίνει η επί 

µβέρους ανάλυση των συναλλαγών µΑίας συγκεκριμένης κατηγορίας που 

περιλαμβάνεται στο γενικό λογαριασμό. Ούτε και να δημιουργούνται πολλοί γενικοί - 

πρωτοβάθμιοι λογαριασμοί που να εμφανίζουν τόσο αναλυτικά τις συναλλαγές, ώστε 

να διασπάται η ικανότητα σύνθεσης των ομοειδών πράξεων.  

Το ιδεώδες, βέβαια, είναι η δημιουργία ενιαίου συστήματος λογαριασμών µε ειδικό 

λογιστικό σχέδιο, το οποίο θα προσαρμόζεται σε όλες τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις 

της χώρας, ανεξάρτητα από την έκταση της επιχείρησης, το είδος του ξενοδοχείου, τη 

δόγη και την κατηγορία του, όπως έχει γίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, 

όπου η Ένωση Ξενοδόχων της Νέας Υόρκης κατάρτισε και εφάρμοσε το ενιαίο 

σύστημα λογιστικής για ξενοδοχεία από το 1927, το οποίο υιοθέτησε και η Ένωση 

Ξενοδόχων των ΗΠΑ στον Καναδά από το 1928. Το σύστημα αυτό αποβλέπει στη 

δημιουργία ενιαίου απλού τύπου κατάταξης των λογαριασµών της ξενοδοχειακής 

επιχείρησης, κατά τρόπο που να καθιστά ευχερή τη σύγκριση και διεξαγωγή των 

αποτελεσµάτων της εκµετάλλευσης. Ο τύπος αυτός των λογαριασµών είναι 

καταρτισμένος κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να μπορεί να προσαρµόζεται σε κάθε 

κατηγορία και σε κάθε µέγεθος ξενοδοχειακής επιχείρησης και λειτουργεί από το 

1927:  

Η Γερµανία έχει θεσπίσει κλίµακα πρωτοβάθµιων, δευτεροβάθµιων, τριτοβάθµιων, 

κ.λπ. λογαριασµών µε κωδικούς αριθµούς, όπως προβλέπει και το δικό µας Γενικό 

Λογιστικό Σχέδιο του νόµου 1041/1980 σήµερα.  

Η έκταση µιας ξενοδοχειακής επιχείρησης είναι εκείνη η οποία θα µας οδηγήσει στη 

σωστή λογιστική οργάνωση.  

Τα λογιστικά σχέδια τα οποία εφαρµόζονται στις ξένες χώρες έχουν καταρτιστεί κατά 

τέτοιο τρόπο, ώστε να προσαρµόζονται εύκολα µε όλες τις λογιστικές ανάγκες τόσο 

των µικρών και απλών ξενοδοχείων, όσο και των µεγάλων, πολυσύνθετων 

ξενοδοχειακών επιχειρήσεων.  

 



1.5.2. Λογιστικές αρχές  
 

Οι βασικές αρχές της λογιστικής που είναι απαραίτητες για την ύπαρξη της 

ξενοδοχειακής λογιστικής είναι:  

1. Η αρχή της συνέχειας της δραστηριότητας της επιχείρησης 
Η αρχή αυτή υποθέτει ότι η επιχείρηση θα συνεχίσει τη δραστηριότητά της για 

αόριστο χρόνο, ότι θα µπορέσει να πραγµατοποιήσει τα σχέδιά της στο µέλλον, ότι 

δεν υπάρχει κίνδυνος ρευστοποίησης της περιουσίας της επιχείρησης και ότι το 

παρόν είναι συνδεδεµένο µε το µέλλον.  

 

 

2. Η χρηµατική αρχή  
Η χρηµατική αρχή σηµαίνει ότι η λογιστική δέχεται το χρήµα σαν τη µονάδα µέτρησης 

και έκφρασης όλων των επιχειρηµατικών συναλλαγών. Αποτελεί τον κοινό 

παρονοµαστή ολόκληρης της λογιστικής διαδικασίας, την κατάλληλη βάση για τη 

λογιστική µέτρηση, ανάλυση και παράσταση των µεταβολών του κεφαλαίου σε όλα 

τα ενδιαφερόµενα µέρη Κ.λπ.  

 
3. Η αρχή της αυτοτέλειας της χρήσης  
Η αρχή αυτή υποστηρίζει ότι δεν πρέπει να ανακατεύονται τα οικονοµικά 

αποτελέσµατα και οι περιουσιακές µεταβολές µεταξύ των χρήσεων. Δεν πρέπει ένα 

έξοδο ή έσοδο µιας χρήσης να πηγαίνει σε άλλη χρήση Κ.λπ.  

 
4. Η αρχή της διαχειριστικής χρήσης  
Ως διαχειριστική χρήση ορίζεται το έτος, ειδικά όµως η πρώτη διαχειριστική χρήση 

µπορεί πολλές φορές να φτάσει τα δύο χρόνια.  

 
5. Η αρχή της πραγµατοποίησης των εσόδων και ο συσχετισµός τους µε τα 
έξοδα  
Τα έσοδα και τα έξοδα που συσχετίζονται σε κάθε εκµετάλλευση θα πρέπει να είναι 

οµαλά, κανονικά, οργανικά και δεδουλευµένα.  

 
6. Η αρχή της αντικειµενικότητας και το επαληθεύσιµο των λογιστικών 
καταχωρίσεων  
Με την αρχή αυτή η λογιστική και οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της 

(ισολογισµός, αποτελέσµατα χρήσης κ.λπ.) θα πρέπει να στηρίζονται σε στοιχεία τα 

οποία µπορούν αντικειµενικά να καθοριστούν και µπορούν να επαληθευτούν σε 



οποιοδήποτε χρόνο. 

 

 7. Η αρχή του δικαιολογητικού  
Με την αρχή αυτή, ό,τι γράφεται στα λογιστικά βιβλία θα πρέπει να στηρίζεται πάνω 

σε ένα δικαιολογητικό.  

 
8. Η αρχή της συνέπειας των λογιστικών µεθόδων  
Η αρχή αυτή ορίζει ότι κατά την καταχώριση των λογιστικών γεγονότων και τη 

σύνταξη του ισολογισµού κ.λπ., οι διάφορες µέθοδοι µέτρησης, καταχώρισης, 

απόσβεσης και άλλες θα πρέπει να ακολουθούνται µόνιµα και πάγια, και να µην 

αλλάζουν από τη µια χρήση στην άλλη.  

 

9.Η αρχή της ανακοίνωσης  
 
10.Η αρχή του ουσιώδους των λογιστικών γεγονότων  
 
11.Η αρχή της συντηρητικότητας  
Σύµφωνα µ' αυτή, όταν υπάρχουν πολλοί τρόποι ή µέθοδοι αντιµετώπισης ενός 

ζητήµατος, όπως π.χ. αποτίµηση, απόσβεση, καθορισµός και διανοµή 

αποτελεσµάτων, τότε η επιχείρηση θα εφαρµόσει αυτόν που τη συµφέρει και είναι ο 

καλύτερος γι' αυτήν (για παράδειγµα, όταν εφαρµόζει µεγάλο ποσοστό απόσβεσης, 

τα κέρδη της ελαττώνονται και ο φόρος είναι µικρότερος).  

 

12. Η αρχή της δηµοσίευσης των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων  
Χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις είναι ο ισολογισµός, η κατάσταση διάθεσης και 

χρηµατοδότησης κεφαλαίου, η κατάσταση µεταβολής κεφαλαίου και η ταµειακή 

κατάσταση εισροών-εκροών. Στη λογιστική της Ε.ο.κ., όλες αυτές οι καταστάσεις που 

δείχνουν την οικονοµική πορεία της επιχείρησης πρέπει να δηµοσιεύονται, για να 

µπορούν οι ξένοι προς την επιχείρηση, Π.χ. οι δανειστές, οι επενδυτές, οι τράπεζες, 

οι ενδιαφερόµενοι για ειδικούς λόγους, να πληροφορούνται αυτά που θέλουν. Στην 

Ελλάδα, µόνο ο ισολογισµός και τα αποτελέσµατα χρήσης πρέπει να δηµοσιεύονται.   

 
 



 

1.6 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΙΔΙΟΜΟΡΦΙΕΣ ΣΚΟΠΩΝ 
ΚΑΙ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΛOΓlΣΤΙKHΣ  
 

1.6.1 Αντικείµενο 
 
    Αντικείµενο της ξενοδοχειακής λογιστικής είναι η χρονική εξιστόρηση των 

οικονοµικών πράξεων και λογιστικών γεγονότων, δηλαδή η συγκέντρωση, η 

παρακολούθηση και η συσχέτιση στοιχείων κατά χρόνο.  

Σκοπός της είναι ο προσδιορισµός της περιουσιακής συγκρότησης και διάρθρωσης 

του ξενοδοχείου σε κάθε στιγµή, η παρακολούθηση των περιουσιακών µεταβολών 

και η εξεύρεση των οικονοµικών αποτελεσµάτων στο σύνολο και για κάθε κλάδο 

εκµετάλλευσης και δραστηριότητας χωριστά.  

 

1.6.2 Προβλήµατα  
 
     Τα προβλήµατα της ξενοδοχειακής λογιστικής ανάγονται στη φύση των 

συναλλαγών και δοσοληψιών µε τους τρίτους, στο χρόνο συγκέντρωσης, 

ταξινόµησης και κατάταξης των διάφορων στοιχείων, στις δυσχέρειες υπολογισµών 

και αποτίµησης, στην έκταση οργάνωσης κύριων και βοηθητικών κλάδων και 

βιβλίων, στη λειτουργία των διάφορων δραστηριοτήτων, στη διεξαγωγή του 

αποτελέσµατος από κάθε κλάδο δραστηριότητας, στη συγκέντρωση λογιστικών και 

στατιστικών δεδοµένων για περαιτέρω έρευνα και διεξαγωγή χρήσιµων στατιστικών 

συµπερασµάτων και στην επεξεργασία των διάφορων διαθέσιµων στοιχείων για τη 

λήψη εποικοδοµητικών µελλοντικών αποφάσεων.  

Συγκεκριµένα, πρέπει να βρούµε το µέγεθος της αρχικής περιουσίας, να 

παρακολουθήσουµε τις διάφορες περιουσιακές αυξοµειώσεις και µεταβολές. και να 

τις µεταχειριστούµε στο τέλος της χρήσης για να δούµε το αποτέλεσµα. Δηλαδή, µε 

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

για να αποτιµήσουµε τα αποθέµατα αναλώσιµων υλικών και τα άλλα περιουσιακά 

στοιχεία στο τέλος της χρήσης, µε ποια µέθοδο απόσβεσης' θα υπολογίσουµε τη 

φθορά των πάγιων στοιχείων, ποια λογιστικά βιβλία και στοιχεία θα ανοίξουµε στο 

λογιστήριό µας, ποιο λογιστικό σύστηµα θα ακολουθήσουµε, ποια λογιστική µέθοδο 

θα εφαρµόσουµε, ποιο λογιστικό σχέδιο λογαριασµών θα ακολουθήσουµε και σε 

ποια κατηγορία του Κ.Φ.Σ. θα υπαχθούµε για πρώτη φορά.  



Εκτός των παραπάνω, η ξενοδοχειακή λογιστική αντιµετωπίζει και πάρα πολλά 

ειδικά προβλήµατα.  

Ενδεικτικά αναφέρουµε τα κυριότερα:  

1. Ταχύτατη καταχώριση των οικονοµικών πράξεων και απόλυτη ενηµερότητα των 

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

2. Εξεύρεση της καταλληλότερης µεθόδου για την επίλυση των σύνθετων 

κοστολογικών προβληµάτων, που προκύπτουν από την πολύπλοκη και λεπτότατη 

σύνθεση των προσφερόµενων υλικών και άυλων αγαθών,  

3. Οργανωµένη και συστηµατική παρακολούθηση του µεγάλου αριθµού των 

χρησιµοποιούµενων ποικίλων, αναλώσιµων και µη υλικών,  

4. Εξεύρεση τρόπου διαχωρισµού, κυρίως κατά κλάδο εκµετάλλευσης, των εσόδων 

και εξόδων για τον προσδιορισµό των επί µέρους αποτελεσµάτων. Αυτό στην 

προκειµένη περίπτωση είναι δυσκολότερο σε σύγκριση µε άλλες επιχειρήσεις, επειδή 

υπάρχει και µεγάλος αριθµός κλάδων εκµετάλλευσης αλλά και υπηρεσιών, που 

µπλέκονται µεταξύ τους, ώστε να γίνεται δύσκολος ο διαχωρισµός τους,  

5. Προσδιορισµός (υπολογισµός) των αποσβέσεων λόγω της σύνθεσης των 

χρησιµοποιούµενων πάγιων περιουσιακών στοιχείων,  

6. Επιλογή και οργάνωση των λογιστικών εσωτερικών εντύπων για τη διενέργεια 

διαρκών και ουσιαστικών εσωτερικών ελέγχων.  

Τα προβλήµατα της ξενοδοχειακής λογιστικής λύνονται µε τη χρησιµοποίηση της 

Main-Courante, του βασικού λογιστικού βιβλίου παρακολούθησης των πελατών του 

ξενοδοχείου, η οποία είναι χειρόγραφος ή µηχανική. Επίσης, µε τη σύνταξη και 

κατάρτιση ορισµένων εντύπων, καθώς και µε το άνοιγµα ειδικών διαφορετικών 

λογαριασµών για κάθε τµήµα.  

 

1.6.3 Ιδιοµορφίες σκοπών και σηµασία  
 
Οι ιδιοµορφίες των σκοπών της ξενοδοχειακής λογιστικής συνίστανται στο ότι πρέπει 

αυτή:  

1. Να συγκεντρώνει σε οµοειδείς κατηγορίες τα διάφορα στοιχεία της επιχείρησης, 

Π.χ. τα ακίνητα, τα εργαλεία, τα έπιπλα, τα τρόφιµα, τα εδέσµατα, τα ποτά, τους 

πελάτες, τις συναλλαγές µε τρίτους και να εµφανίζει αυτά στις προσωρινές 

καταστάσεις ή στα προσωρινά ισοζύγια ή γενικά ισοζύγια ή απογραφές,  

2. Να παρακολουθεί τις µεταβολές των στοιχείων αυτών ύστερα από διάφορες 

οικονοµικές πράξεις,  

3. Να καταχωρεί µε τη Main-Courante τις µεταβολές των στοιχείων από τις διάφορες 



οικονοµικές καταστάσεις,  

4. Να ελέγχει τη δραστηριότητα και τη λειτουργία της επιχείρησης για την εξακρίβωση 

της σωστής πορείας της,  

5. Να επαναφέρει στην ορθή πορεία τη δράση της επιχείρησης σε περίπτωση 

παρέκκλισης από αυτήν,  

6. Να ελέγχει την εξακρίβωση των εξαχθέντων αποτελεσµάτων των διάφορων 

κλάδων δραστηριότητας και σε κάθε τµήµα λειτουργίας και στο σύνολό τους,  

7. Να φροντίζει την επεξεργασία των αποτελεσµάτων και τη διεξαγωγή χρήσιµων 

στατιστικών συµπερασµάτων,  

8. Να επιµελείται τη διαδικασία λήψης των διάφορων κρίσιµων αποφάσεων,  

9. Να επιµελείται για τη σωστή ενηµέρωση των διευθυντών, ιδιοκτητών, διαχειριστών 

και managers του ξενοδοχείου,  

10. Να ενηµερώνει τους αρµόδιους που είναι υπεύθυνοι για την καλή πορεία του 

ξενοδοχείου,  

11. Να τους προτρέπει να αναπροσαρµόσουν τις µεθόδους, σκέψεις, και λοιπές 

ενέργειές τους για καλύτερα ξενοδοχειακά αποτελέσµατα.  

Πρέπει να αναφέρουµε ότι για την ξενοδοχειακή µονάδα ενδιαφέρονται: 

 α. Οι πιστωτικοί οργανισµοί, οι ιδιώτες πιστωτές και οι προµηθευτές, για να µάθουν 

το µέγεθος της περιουσίας, καθώς και την πορεία της παραγωγικότητας του 

ξενοδοχείου από τους δηµοσιευόµενους ισολογισµούς,  

β. Τα τουριστικά πρακτορεία, σωµατεία, οργανισµοί Κ.ά. που θέλουν να 

συναλλάσσονται µε το ξενοδοχείο, και που ρυθµίζουν έτσι και την τουριστική κίνησή 

τους,  

γ. Το κράτος, τόσο για εφαρµογή δίκαιης φορολογικής πολιτικής, όσο και για την 

άσκηση τουριστικής αυξητικής επενδυτικής πολιτικής.  

Τα παραπάνω αναφέρονται στο παρελθόν, στο παρόν και στην προγραµµατισµένη 

πορεία και δράση του µέλλοντος.  

Γι' αυτό, η ξενοδοχειακή λογιστική στην ξενοδοχειακή µονάδα είναι λειτουργία που 

δικαιολογεί την ύπαρξή της και τις δαπάνες-κόστη για την άσκησή της.  



 

 

1.7 Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

  

Αποτελεί κοινή πίστη στη λογιστική πρακτική, ότι για την ορθή εφαρμογή της 

λογιστικής τεχνικής απαιτείται πλήρης και σαφής γνώση του τρόπου λειτουργίας 

και της διάρθρωσης της επιχείρησης. Για το λόγο αυτό, αναφέρονται παρακάτω 

ορισμένα ζητήματα για τη λειτουργία και, γενικά, τη διάρθρωση των 

ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, και μάλιστα µε τη σημερινή τους μορφή, ώστε να 

γίνουν περισσότερο κατανοητές οι λογιστικές μέθοδοι οι οποίες εφαρμόζονται 

στον κλάδο αυτό των επιχειρήσεων.  

1.7.1 Κλάδοι εκμετάλλευσης  

Μια ξενοδοχειακή επιχείρηση είναι δυνατόν να περιλαμβάνει µία ή και 

περισσότερες τεχνολογικές δραστηριότητες, οι οποίες διακρίνονται μεταξύ τους 

σε αυτοτελή τµήµατα που αποσκοπούν στην αύξηση της συνολικής 

αποτελεσματικότητάς της.  

Με τον όρο «τεχνολογική δραστηριότητα» εννοείται η κατάλληλη οργάνωση 

(συνδυασμός) των μέσων δράσης για την επίτευξη ενός συγκεκριµένου έργου, το 

οποίο, στην προκειμένη περίπτωση, είναι η παραγωγή ή η διάθεση αγαθού ή 

υπηρεσίας.  

Οι τεχνολογικές δραστηριότητες ονομάζονται και κλάδοι εκµετάλλευσης ή κέντρα 

παραγωγικής δραστηριότητας.  

Ανάλογα µε τους κλάδους εκμετάλλευσης οι οποίοι υπάρχουν σε µία 

ξενοδοχειακή επιχείρηση, η επιχείρηση διακρίνεται σε απλή εκμετάλλευση (µόνο 

ύπνου), και σε σύνθετη ή πολυσύνθετη. Η ύπαρξη ενός ή περισσότερων κλάδων 

εκμετάλλευσης σε µία επιχείρηση εξαρτάται, κυρίως, από το πλήθος και τη 

μορφή των προσφερόµενων απ' αυτήν αγαθών ή υπηρεσιών, µε βάση την 

ανάγκη της όσο το δυνατόν καλύτερης εξυπηρέτησης της πελατείας της.  

 



Οι κλάδοι εκμετάλλευσης διακρίνονται σε δυο κατηγορίες:  

1. Κύριοι, µε τους οποίους επιδιώκεται επίτευξη υψηλού βαθμού ίδιας 

αποδοτικότητας και  

2. Βοηθητικοί, οι οποίοι συμβάλλουν στο έργο των κυρίων.  

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι σ' ένα ξενοδοχείο που περιλαμβάνει το πλήθος 

των απαιτούμενων σήμερα εκμεταλλεύσεων, κύριοι κλάδοι είναι εκείνοι οι οποίοι 

πραγματοποιούν μέσα στο ξενοδοχείο τη μετατροπή των μέσων δράσης σε έτοιμα 

υλικά ή άϋλα αγαθά (μαγειρείο, υπνοδωμάτια, κυλικείο), καθώς και εκείνοι οι οποίοι 

διαθέτουν τα αγαθά αυτά στους πελάτες (εστιατόριο, μπουφές, μπαρ, υποδοχή). Με 

τη δράση και των δύο αυτών επιδιώκεται η απόκτηση υψηλού ποσοστού ίδιου 

κέρδους, το οποίο και αποτελεί συγχρόνως τον αντικειμενικό σκοπό του ξενοδοχείου.  

Βοηθητικοί κλάδοι είναι εκείνοι οι οποίοι, ενώ δεν επιδιώκουν ίδια κέρδη, 

συμβάλλουν, µε τη λειτουργία τους, στην επιτυχία και την αύξηση των κερδών των 

κύριων κλάδων (τηλεφωνικό κέντρο, πλυντήριο, κ.λπ.).  

Είναι δυνατόν, όμως, στο χώρο ενός ξενοδοχείου, και μάλιστα από τον ίδιο φορέα, να 

λειτουργούν κλάδοι των οποίων το αντικείμενο δράσης να είναι εντελώς ανεξάρτητο 

από εκείνο του ξενοδοχείου. Στην περίπτωση αυτή έχουμε τις καλούμενες 

δευτερεύουσες εκμεταλλεύσεις (κοµµωτήριο, πρατήριο βενζίνης, ανθοπωλείο, 

γήπεδα τένις, γκολφ, πισίνες, πλαζ, κινηµατοθέατρα, αίθουσες τυχερών παιχνιδιών, 

τουριστικών ειδών, κλπ.).  

Πολλές φορές είναι δυνατόν οι δευτερεύουσες αυτές εκμεταλλεύσεις να αποτελέσουν 

κύριους κλάδους εκμετάλλευσης, κατά κανόνα όμως βρίσκονται σε χαμηλή οργανική 

σύνδεση µε το ξενοδοχείο και τα αποτελέσµατα μερικών απ' αυτούς είναι αρνητικά 

(ζημιές). Η διατήρηση των εκμεταλλεύσεων αυτών, έστω και µε αρνητικό 

αποτέλεσμα, επιβάλλεται για χάρη της εύρυθμης λειτουργίας των άλλων κλάδων.  

Στην πράξη, οι κυριότεροι κλάδοι εκμετάλλευσης στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις 

είναι οι παρακάτω:  



 

1.7.1.1 Κύριοι κλάδοι εκμετάλλευσης 

  

α. Υπνοδωμάτια  

Το τµήµα αυτό περιλαμβάνει τις υπηρεσίες του προσωπικού, εξειδικευµένες και µη, 

καθώς και τις υπηρεσίες των πάγιων στοιχείων, οι οποίες είναι απαραίτητες για την 

προετοιμασία των διανυκτερεύσεων. Οπωσδήποτε στην προετοιμασία αυτή 

συµµετέχει και το φυσικό περιβάλλον (κατάλληλη θέση ξενοδοχείου, κλίμα κλπ.).  

Η ανάμειξη εξόδων λειτουργίας των χρησιµοποιούµενων μέσων μεταξύ του κλάδου 

αυτού και άλλων κλάδων (ανελκυστήρες προσωπικού, φαγητού, ιµατισµού, 

πλυντήριο, κυλικείο (πρωινά), δημιουργεί πρόβλημα µερισµού δαπανών.  

β. Εστιατόριο  

Ο κλάδος αυτός περιλαμβάνει δύο διαχωρισμένες μεταξύ τους δραστηριότητες. 

Δηλαδή το μαγειρείο και το εστιατόριο (τραπεζαρία). Το µαγειρείο, µε τη 

χρησιμοποίηση τεχνικών μέσων και ακατέργαστων υλικών (πρώτες ύλες), 

παρασκευάζει πλήθος φαγητών, ορεκτικών, σαλατών, κ.λπ. και σε τέτοια ποικιλία, 

ώστε να ικανοποιούνται πλήρως οι επιθυμίες των πελατών. Το εστιατόριο, επίσης, 

έχει στη διάθεσή του μεγάλο αριθμό σκευών, τα οποία χρησιμοποιεί προκειμένου η 

προσφορά των διάφορων φαγητών κλπ να συντελείται µε τρόπο άψογο και αρεστό 

στους πελάτες (σερβίτσια κλπ).  

Τόσο για την ετοιμασία κάθε φαγητού, όσο και για την προσφορά του απαιτούνται 

είδη διαφορετικού κόστους και ποιότητας, καθώς και εξειδικευµένη και µη εργασία. 

Επίσης, ο κλάδος αυτός απορροφά υπηρεσίες σηµαντικής αξίας και από άλλους 

κλάδους, και γι' αυτό η κοστολόγηση των παρασκευαζόμενων φαγητών (ορθή 

επιβάρυνση του κλάδου µε έξοδα) συχνά γίνεται ένα άλυτο πρόβλημα. Παρ' όλα 

αυτά, όμως, η σημασία του ρόλου της κοστολόγησης είναι μεγάλη για τις 

ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Γι' αυτό, εξάλλου, η επιστημονική έρευνα δεν έπαψε να 

αναζητά μεθόδους εύρεσης του κόστους των παρασκευαζόμενων και 

προσφερόµενων αγαθών και υπηρεσιών, Λόγος για κοστολόγηση γίνεται στη 

συνέχεια σε ειδικό κεφάλαιο.  

 



Από λογιστικής άποψης επίσης, εδώ παρουσιάζει ενδιαφέρον και ο τρόπος διάθεσης 

των έτοιμων προϊόντων, δηλαδή αν πραγματοποιείται η διάθεση (πώληση) κατά την 

υπογραφή της συμφωνίας από µέρους του πελάτη (demi pension, pension complete) 

ή στο εστιατόριο (a la carte).  

γ. Εκμετάλλευση ποτών (κάβα)  

Στο τµήµα αυτό γίνεται αποθήκευση, συντήρηση και προετοιμασία για προσφορά 

στον πελάτη των κάθε είδους και ποιότητας ποτών. Η διάθεση των ποτών αυτών 

µέσω του εστιατορίου δημιουργεί λογιστικό πρόβλημα, λόγω ανάμειξης των εξόδων 

μεταξύ των δύο αυτών εκμεταλλεύσεων.  

δ. Κυλικείο (μπουφές)  

Το κυλικείο ή αλλιώς μπουφές έχει σαν αντικείμενο την µε ίδια μέσα (σκεύη, 

προσωπικό κλπ) ετοιμασία όλων των ζεστών ροφημάτων που παραγγέλλουν οι 

πελάτες, καθώς και των προγευμάτων. Και στο τµήµα αυτό υφίσταται πρόβλημα 

µερισµού δαπανών λόγω ανάμειξης των υπηρεσιών του µε τις υπηρεσίες του 

εστιατορίου, κυρίως στις μικρού μεγέθους ξενοδοχειακές επιχειρήσεις.  

ε. Μπαρ  

Αυτό είναι εγκαταστημένο σε ιδιαίτερο χώρο του ξενοδοχείου και διαθέτει ίδια μέσα 

(σκεύη, έπιπλα, κλπ), έχει δε σαν αντικείμενο την επί τόπου πώληση 

οινοπνευματωδών ποτών. Το μπαρ είναι συνδεμένο µε τους λοιπούς κλάδους και 

χρησιμοποιεί συχνά τις υπηρεσίες αυτών ή και αντίστροφα.  

στ. Ζαχαροπλαστείο  

Το τµήµα αυτό, καθώς και το μαγειρείο, ανήκει στην τεχνοπαραγωγική λειτουργία του 

ξενοδοχείου, Σ'αυτό παρασκευάζονται γλυκίσματα, παγωτά, μπισκότα και βουτήματα 

για τον εφοδιασμό του εστιατορίου, του κυλικείου, του μπαρ ή τη διάθεσή τους 

απευθείας στους πελάτες. Η ανάμειξη των υπηρεσιών του ζαχαροπλαστείου µε το 

εστιατόριο προκαλεί λογιστικά προβλήματα µερισµού δαπανών.  

 

 

 



1.7.1.2 Βοηθητικοί κλάδοι  
 

Ενδεικτικά αναφέρονται μερικοί βοηθητικοί κλάδοι, οι οποίοι, κατά περίπτωση, 

μπορεί ν' αποτελέσουν και κύριους κλάδους, ανάλογα µε το μέγεθος και τη θέση του 

ξενοδοχείου  

α. Πλυντήριο - σιδερωτήριο  

β. Σταθμός αυτοκινήτων πελατών - συνεργείο επισκευών αυτοκινήτων 

γ. Υπηρεσία επισκευών και συντήρησης κτιρίων  

δ. Υπηρεσία μέσων μεταφοράς  

 

1.8 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ – ΤΜΗΜΑΤΑ 

Κάθε οικονομική μονάδα περιλαμβάνει διαχωρισμένα μεταξύ τους σύνολα, τα οποία 

δρουν µε ειδικότερο σκοπό, µε ειδικά όργανα και µε ίδια προβλήματα το καθένα. Τα 

σύνολα αυτά ονομάζονται λειτουργίες. Η άσκηση των λειτουργιών αυτών γίνεται από 

ειδικά όργανα, τα οποία έχουν συγκεκριµένες αρμοδιότητες κατά τοµέα. Στα 

ξενοδοχεία, τα όργανα αυτά διαχωρίζονται σε υπηρεσίες ή τµήµατα, και οι 

προϊστάμενοι τους συντονίζουν τη δραστηριότητά τους ανάλογα µε τις εντολές της 

διεύθυνσης.  

Οι βασικές λειτουργίες του ξενοδοχείου είναι: 

1. Εμπορική λειτουργία  

Η λειτουργία αυτή διακρίνεται κυρίως σε δύο τµήµατα:  

α. Τον εφοδιασμό και  

β. Τη διάθεση.  

Ο εφοδιασμός περιλαμβάνει:  

1) Τις υπηρεσίες προμηθειών,  

2) Τις υπηρεσίες παραλαβών και  



3) Την αποθήκη.  

Με την τήρηση κατάλληλων εντύπων από τις παραπάνω υπηρεσίες, το λογιστήριο 

παίρνει από αυτές τις απαραίτητες πληροφορίες για την καταχώριση, στα λογιστικά 

βιβλία, των οικονομικών πράξεων που γίνονται στα τµήµατα αυτά.  

Η διάθεση περιλαμβάνει:  

1)Τις υπηρεσίες του τµήµατος εποπτών πωλήσεων και  

2)Τις υπηρεσίες του τµήµατος λογαριασμού πελατών (Main-Courante).  

 

2. Τεχνική λειτουργία  

Η λειτουργία αυτή περιλαμβάνει δύο κλάδους:  

α. Τον κλάδο παραγωγής έτοιμων για κατανάλωση αγαθών και  

β. Τη σύνθεση άυλων αγαθών.  

 

3. Λειτουργία ασφάλειας  

Αυτή αποσκοπεί στη συντήρηση των κτιρίων και εγκαταστάσεων και στην ασφάλεια 

έναντι των κινδύνων.  

 

4. Διοικητική λειτουργία  

·Έργο της διοικητικής λειτουργίας είναι η οργάνωση και ο συντονισμός των ενεργειών 

των άλλων δραστηριοτήτων. Στη λειτουργία αυτή ανήκει και η υπηρεσία εσωτερικών 

ελέγχων.  

 

 



5. Λογιστική λειτουργία και Οικονομική λειτουργία  

Στις παραπάνω λειτουργίες εντάσσονται και οι επί µέρους κλάδοι εκμετάλλευσης, ως 

εξής:  

1.Στην εμπορική λειτουργία ανήκουν: το εστιατόριο, η κάβα και το µπαρ.  

2.Στην τεχνική λειτουργία ανήκουν: το μαγειρείο, τα υπνοδωμάτια, το 

ζαχαροπλαστείο, το κυλικείο και το πλυντήριο.  

 

Ανεξάρτητα κέντρα δραστηριότητας παραμένουν η διοικητική, η λογιστική και η 

οικονομική λειτουργία από τις οποίες η λογιστική και η οικονομική εντάσσονται στη 

διοικητική.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο 

 
 

2.1 ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
ΘΕΩΡΗΜΕΝΑ ΒΑΣΕΙ Κ.Φ.Σ. 
 
 

2.1.1 Δελτία άφιξης και αναχώρησης πελατών  
 

Τηρούνται υποχρεωτικά µε βάση αστυνομικές διατάξεις και διακρίνονται  

σε δελτία ημεδαπών και δελτία αλλοδαπών, για τους Έλληνες και ξένους 

πελάτες αντίστοιχα.  

Σε περίπτωση που φθάσει γκρουπ άνω των 10 ατόμων στο ξενοδοχείο την 

χρονική περίοδο 1/6 – 30/19, υπάρχει η δυνατότητα να συμπληρωθεί ''ομαδικό 

δελτίο" αντί "ατομικού δελτίου".  

Εκδίδονται και διαθέτονται από το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο α µε την 

κατηγορία των ξενοδοχείων.  

Είναι έντυπα τριπλότυπα και συμπληρώνονται µε την χρησιμοποίηση 

καρμπόν.  

Το πρώτο αντίτυπο έχει τίτλο "δελτίο άφιξης". Συμπληρώνεται από την 

ταυτότητα του πελάτη, όταν φθάσει στο ξενοδοχείο και περιέχει όλα τα στοιχεία 

εκτός από την "ηµεροµηνία αναχώρησης".  

Το αντίγραφο αυτό παραδίδεται στο Τµήµα Ασφαλείας µμέχρι τη 01.00 ώρα το 

αργότερο.  

Στο δεύτερο αντίτυπο, που έχει τίτλο "δελτίο αναχώρησης", συμπληρώνεται η 

ηµεροµηνία αναχώρησης και παραδίδεται στην Ασφάλεια εντός 12 ωρών το 

αργότερο από την αναχώρηση του πελάτη.  

Στο τρίτο αντίτυπο, που έχει τον τίτλο "δελτίο άφιξης και αναχώρησης" έχουν 

συμπληρωθεί όλα τα στοιχεία, µε την χρησιμοποίηση καρμπόν, και παραμένει 

στο στέλεχος για το αρχείο του ξενοδοχείου. Τα στοιχεία του δελτίου είναι 



δυνατόν να μην είναι συµπληρωµένα, εάν οι διαμένοντες στο ξενοδοχείο είναι 

Υψηλά ή Επίσημα Πρόσωπα, Διπλωμάτες, Ανώτατοι Αξιωματικοί, Δικαστικοί εν 

ενεργεία, Θρησκευτικοί Αρχηγοί ή Επίσκοποι.  

Εάν ο πελάτης δεν έχει αστυνομική ταυτότητα, ή κάποιο άλλο επίσηµης αρχής 

έγγραφο, δηλώνει προφορικά τα στοιχεία του και το ξενοδοχείο υποχρεούται να 

ειδοποιήσει την αρμόδια Αστυνομική Αρχή.  

Για να αποφευχθεί η καθημερινή επίσκεψη στην Ασφάλεια ενός υπαλλήλου 

από κάθε ξενοδοχείο, ο σύλλογος Ξενοδόχων έχει προσλάβει υπάλληλο µε 

σκοπό να συγκεντρώνει από όλα τα ξενοδοχεία της περιοχής τα δελτία και να 

τα προσκομίζει στην Ασφάλεια.  

 

2.1.2 Βιβλίο κίνησης πελατών (πόρτας)  
 

Είναι βιβλίο υποχρεωτικό. Θεωρείται από το αστυνομικό τµήµα και την εφορία 

και φυλάσσεται επί 5 χρόνια µμετά την συμπλήρωσή του. Υπάρχει ένα βιβλίο 

για τους ημεδαπούς και άλλο για τους αλλοδαπούς. Αμέσως µμετά την 

συμπλήρωση των δελτίων ή καταστάσεων αφίξεως όλα τα στοιχεία 

µμεταφέρονται κατά συνεχή σειρά, χωρίς κενά διαστήματα στο βιβλίο αυτό. 

Πρέπει να καταχωρούνται: α) το ονοµατεπώνυµο του πελάτη, β) η ηµεροµηνία 

άφιξης και αναχώρησής του και γ) ο αριθμός του δωματίου του υποχρεωτικά. 

Κάθε άλλη παρατήρηση είναι προαιρετική.  

Εάν ο πελάτης µμένει στο ξενοδοχείο κατόπιν εντολής τουριστικού γραφείου, το 

οποίο θα καταβάλει την αμοιβή, τότε στο βιβλίο πόρτας πρέπει να αναφέρεται 

εκτός από το όνομα του πελάτη η επωνυμία του τουριστικού γραφείου, κατ' 

εντολή του οποίου διαμένει ο πελάτης. Στο βιβλίο αυτό πρέπει να γράφεται ο 

πελάτης πριν πάρει το κλειδί του δωματίου του, γιατί εάν η εφορία βρει κάποιον 

στο δωμάτιο που δεν έχει γραφτεί στο βιβλίο, θεωρείται απόκρυψη εσόδων.  

Επειδή, στις περιπτώσεις άφιξης ομάδων πελατών (γκρουπ) για λογαριασµό 

τουριστικών γραφείων, πρακτορείων κ.λ.π. παρουσιάζονται δυσχέρειες για την 

άμεση καταχώριση στο βιβλίο πόρτας του ονοµατεπωνύµου όλων των ατόμων 

της ομάδας (γκρουπ) λόγω του μεγάλου αριθμού τους, µμπορεί να 

καταχωρείται στο βιβλίο αυτό µόνο το όνομα ή η επωνυμία του τουριστικού 



γραφείου ή του πρακτορείου, ο συνολικός αριθμός των ατόμων της ομάδας και 

οι αριθμοί των δωματίων, στα οποία θα μείνουν τα άτομα της ομάδας, µε 

παράλληλη. διατήρηση της ονομαστικής κατάστασης των πελατών του 

τουριστικού γραφείου ή του πρακτορείου.  

Στις περιπτώσεις μίσθωσης δωματίων από οικογένειες, στο βιβλίο κίνησης 

πελατών (πόρτας) ως πελάτης καταχωρείται το όνομα του προσώπου, µε το 

οποίο συμβάλλεται ο επιτηδευματίας και οι αριθμοί αντίστοιχων δωματίων, που 

μισθώνει χωρίς να υπάρχει υποχρέωση αναγραφής και των ονομάτων των 

λοιπών προσώπων της  οικογένειας που συνοδεύουν τον αντισυµβαλλόµενο 

(πελάτη). Σκόπιμο είναι στην περίπτωση αυτή, για την αποφυγή 

αμφισβητήσεων, να αναγράφεται και ο αριθμός των ατόμων που συνοδεύουν 

τον αντισυμβαλλόμενο (πελάτη). Η απόδειξη παροχής υπηρεσιών θα εκδίδεται 

στο όνομα του αντισυµβαλλόµενου (πελάτη), ο οποίος και καταχωρήθηκε στο 

βιβλίο κίνησης πελατών (πόρτας).  

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΙΒΛΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ   

 XPONOΛOΓlA  ΑΡlθΜ.  

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

ΠΕΛΑΤΗ  
   ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 ΑΦΙΞΗΣ  
ΑΝΑΧΩΡΗΣ

ΗΣ  
ΔΩΜ.   

Α. Ανδρέου 3/8/93  17/8/93  215  Ημιδιατροφή  

Manos Tours κατ' εντολή: 

Χ. Χρήστου  
10/8/93  20/8/93  208  Πλήρης διατροφή 

Β. Βασιλείου 10/8/93  13/8/93  205  Ημιδιατροφή  

 

2.1.3 Μηνιαίο δελτίο κινήσεως ξενοδοχείου  
 

Το δελτίο αυτό συμπληρώνεται µόνο για στατιστικούς λόγους. Εκδίδεται εις 

τριπλούν, ώστε το ένα αντίτυπο να στέλνεται στον Ε.Ο.Τ., το δεύτερο στο 

Επιμελητήριο και το τρίτο να παραμένει στο αρχείο του ξενοδοχείου.  

Συμπληρώνεται κάθε µμήνα υποχρεωτικά και παραδίδονται τα δύο αντίγραφα 

στον ΕΟΤ και Επιμελητήριο αντίστοιχα. Κάθε σελίδα του περιέχει κατά 

εθνικότητα (ημεδαποί, αλλοδαποί) το σύνολο των διανυκτερεύσεων του μήνα. 



 

2.1.4 Βιβλίο εντυπώσεων πελατών  
 

Στο βιβλίο αυτό αναγράφονται από τους πελάτες σχόλια, που αφορούν το 

ξενοδοχείο και πρέπει να βρίσκεται στην reception σε εμφανές σημείο. Είναι 

υποχρεωτικό βιβλίο και θεωρείται από την τουριστική αστυνομία.  

Οι περισσότεροι πελάτες εκφράζουν τις ευχαριστίες τους για την λειτουργία 

του ξενοδοχείου και την εξυπηρέτησή τους.  

Ο προηγούμενος τίτλος του βιβλίου ήταν "Βιβλίο παραπόνων" και έγγραφο 

του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου 5787/18-5-75 µε μετονομάσθηκε, γιατί οι 

πελάτες σπάνια αναφέρουν παράπονα.  

 

2.1.5 Δελτίο αγοράς συναλλάγματος - Βιβλίο συναλλάγματος  

πελάτες εξωτερικού τις περισσότερες φορές πληρώνουν µε ξένο νόµισµα. Ο ταμίας 

του ξενοδοχείου μετατρέπει την απαίτηση από δραχμές σε ξένο νόµισµα και 

εισπράττει από τον πελάτη το αντίστοιχο ποσό. Για την αγορά συναλλάγματος το 

ξενοδοχείο παίρνει άδεια από την Τράπεζα της Ελλάδος, μετά από έγκριση της 

Υπηρεσίας Προστασίας Εθνικού Νοµίσµατος και υποχρεώνεται να εκδίδει 

δελτίο αγοράς συναλλάγματος και να ενημερώνει το βιβλίο συναλλάγματος. 

Το δελτίο αγοράς συναλλάγματος είναι θεωρημένο από την Υ.Π.Ε.Ν και είναι 

τριπλότυπο: ένα αντίγραφο για τον πελάτη, ένα για την τράπεζα και το άλλο 

στο στέλεχος.  

Περιέχει τα στοιχεία του πελάτη, είδος (travellers cheques ή µετρητά), ποσό, 

τιμή και συνολική αξία συναλλάγματος, ηµεροµηνία και υπογραφές ταμία και 

πελάτη. Η αγορά συναλλάγματος χωρίς την έκδοση του δελτίου απαγορεύεται. 

Η μετατροπή γίνεται µε βάση το ημερήσιο δελτίο τιμών της Τράπεζας 

Ελλάδος.  

Με όλα τα δελτία ενημερώνεται το βιβλίο συναλλάγματος που είναι θεωρημένο 

από την ΥΠΕΝ. Το ξενοδοχείο έχει την υποχρέωση να εξαργυρώσει το 

συνάλλαγμα στην τράπεζα.  



Το βιβλίο συναλλάγματος περιέχει: α) Αριθμό δελτίων αγοράς 

συναλλάγματος. 2) Ηµεροµηνία παράδοσης συναλλάγματος στην τράπεζα 3) 

Αριθμό απόδειξης της Τράπεζας. 4) Στήλες για κάθε νόμισμα. 5) Σφραγίδα και 

υπογραφή του υπαλλήλου της Τράπεζας.  

 

2.1.6 Απόδειξη παροχής υπηρεσιών  
 

Στον λογαριασμό του πελάτη καταχωρούνται όλες οι προσφερθείσες 

υπηρεσίες στους πελάτες, που δεν πληρώθηκαν μετρητοίς στα διάφορα 

τµήµατα του ξενοδοχείου.  

Για κάθε πελάτη εκδίδεται "Απόδειξη παροχής υπηρεσιών", η οποία είναι 

θεωρημένη από την Εφορία. Η Α.Π.Υ. εκδίδεται σε τρία αντίγραφα. Το πρώτο 

δίνεται στον πελάτη, το δεύτερο στο λογιστήριο και το τρίτο παραμένει στο 

στέλεχος για το αρχείο.  

Περιλαμβάνει: το ονοµατεπώνυµο του πελάτη, αριθμό ατόμων, ηµεροµηνία 

αφίξεως - αναχωρήσεως, αναλυτικό ποσό ημέρας, υπόλοιπο προηγουμένης, 

γενικό σύνολο, ταμείο, υπόλοιπο σε μεταφορά και 7 κάθετες στήλες που 

αντιπροσωπεύουν 7 ημέρες.  

 

2.1.7 Δελτίο άφιξης και συμφωνηθείσας τιμής  
 

Το δελτίο άφιξης συμπληρώνεται συνήθως σε ξενοδοχειακές µονάδες 

ανώτερης κατηγορίας, υπογράφεται από τον πελάτη και έχει την έννοια 

σύμβασης μεταξύ ξενοδοχείου και πελάτη και αναφέρεται στις απαιτήσεις και 

στις υποχρεώσεις των αντισυµβαλλοµένων. Περιλαµβάνει βασικά το 

ονοµατεπώνυµο του πελάτη, τον αριθμό δωματίου, την ηµεροµηνία άφιξης και 

την συμφωνηθείσα τιμή. Αντίγραφο δίνεται στον υπάλληλο που τηρεί την 

"ημερησία κατάσταση κίvησης πελατών", για να ανοίξει λογαριασμό στο όνομα 

του πελάτη.  

 



2.1.8 Δελτίου αλλαγής δωματίου ή άλλης συμφωνίας  
 

Οποιαδήποτε αλλαγή δωματίου ή συμφωνίας γίνεται, ενημερώνεται ο δελτίο 

και στην συνέχεια τα επί µέρους τµήµατα του ξενοδοχείου που τα αφορά.  

 

2.1.9 Πλάνο δωματίων  
 

Στο πλάνο δωματίων απεικονίζονται τα κατειληµµένα και κενά δωµάτια, τα 

ονόματα των πελατών, ηµεροµηνία άφιξης, αναχώρησης και παρατηρήσεις. 

Για να είναι εύκολη η "οπτική σχέση" του υπαλλήλου της reception µε τα 

δωμάτια, αυτά είναι χρωµατισµένα ανάλογα µε τον τύπο τους, τη θέση τους, τα 

υπέρ τους κ.ά.  

Το πλάνο των δωματίων µας δείχνει κάθε στιγμή την κίνηση του ξενοδοχείου 

σχετικά µε τα ελεύθερα ή κατειληµµένα δωμάτια.  

 

2.1.10 Αλφαβητικό ευρετήριο πελατών  
 

Οι πελάτες είναι καταχωρημένοι κατά αλφαβητική σειρά για να είναι εύκολη η 

σύνδεση του αριθμού δωματίου τους µε το τηλεφωνικό κέντρο.  

 

2.1.11 Καρτέλες πελατών  
 

Στις καρτέλες γράφονται τα στοιχεία του πελάτη, η διεύθυνση µόνιµης 

κατοικίας του και το χρονικό διάστημα που έμεινε στο ξενοδοχείο. 

Χρησιμοποιούνται για να πληροφορούμε τον πελάτη για ειδικές τιμές 

προσφορών, καινούργια τµήµατα του ξενοδοχείου, ευχετήριες κάρτες, 

εορταστικές εκδηλώσεις κ.ά.  

 



2.1.12 Αποδείξεις καταθέσεως χρημάτων και αντικειμένων προς 
φύλαξη  
 

ο πελάτης που διαμένει στο ξενοδοχείο, παραδίνει τα χρήματά του και άλλα 

αντικείμενα αξίας για φύλαξη στο χρηματοκιβώτιο.  

Στην απόδειξη γράφεται το ονοµατεπώνυµο του πελάτη, ο αριθμός του 

δωματίου, τα χρήματα ή άλλα τιμαλφή που παρέδωσε, η ηµεροµηνία και η 

υπογραφή του υπαλλήλου. Όταν επιστραφούν, ακυρώνεται η απόδειξη.  

Η απόδειξη αυτή είναι τριπλότυπη. Ένα αντίγραφό της δίνεται στον πελάτη, 

ένα συνοδεύει τον φάκελο που φυλάσσεται στο χρηµατοκιβώτιο και το άλλο 

παραμένει στο στέλεχος.  

 

2.1.13 Έντυπο µηνυµάτων  
 

Με αυτό πληροφορούμε τον πελάτη για κάποιο µήνυµα που πήραμε για 

λογαριασμό του. Π.χ. κάποιος τηλεφώνησε κατά την διάρκεια της απουσίας του. 

Σηµειώνουµε τα στοιχεία του πελάτη που απευθύνεται το µήνυµα, τα στοιχεία 

αυτού που τηλεφώνησε, την ώρα και το σχετικό µήνυµα που άφησε.  

 

 

 

 

 

 

 

 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο 

 

3.1 ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣµΩΝ ΤΟΥ 
ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ (Γ.Λ.Σ.) ΠΟΥ 
ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ  
 

Οµάδα 1. ΠΑΠΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ  

1 Ο. Εδαφικές εκτάσεις  

    10.00 Γήπεδα-οικόπεδα  

11. Κτίρια-Εγκαταστάσεις κτιρίων- Τεχνικά έργα  

    11.00 Κτίρια- Εγκαταστάσεις κτιρίων  

    11.99 Αποσβεσµένα κτίρια-εγκαταστάσεις κτιρίων  

12. Μηχανήµατα  

    12.00 Μηχανήµατα  

    12.99 Αποσβεσµένα µηχανήµατα  

13. Μεταφορικά µέσα  

    13.99 Αποσβεσµένα µεταφορικά µέσα  

14. ·Επιπλα και λοιπός εξοπλισµός  

    14.99 Αποσβεσµένα έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός  

15. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές κτήσεως παγίων  

16. Ασώµατες ακινητοποιήσεις και έξοδα πολυετούς απόσβεσης  

    16.00 Υπεραξία επιχείρησης (Good Will)  

    16.10 Εξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης  



18. Συµµετοχές και λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις  

Οµάδα 2. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ  

20. Εµπορεύµατα  

    20.00 Αγορές  

    20.00.00 Αποθέµατα  

25. Αναλώσιµα υλικά  

    25.05 Διάφορα αναλώσιµα υλικά  

    25.05.00 Τρόφιµα-Ποτά  

    25.05.01 Υλικά καθαριότητας  

    25.00.00 Αποθέµατα  

Οµάδα 3. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ  

30. Πελάτες  

    30.00 Πελάτες εσωτερικού  

    30.01 Πελάτες εξωτερικού  

31. Γραµµάτια εισπρακτέα  

    31.06 Μη δεδουλευµένοι τόκοι γραµµατίων εισπρακτέων  

33. Χρεώστες διάφοροι  

34. Χρεώγραφα  

36. ΜεταΒατικοί λογαριασµοί ενεργητικού 

     36.00 ·Εξοδα εποµένων χρήσεων  

38. Χρηµατικά διαθέσιµα  



    38.00 Ταµείο  

    38.03 Καταθέσεις όψεως  

Οµάδα 4. ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ – ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ - ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  

40. Κεφάλαιο  

41. Αποθεµατικά - Διαφορές αναπροσαρµογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων 

     41.02 Τακτικά αποθεµατικά  

     41 .05 . Εκτακτα αποθεµατικά  

42. Αποτελέσµατα σε νέο  

44. Προβλέψεις  

45. Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις  

Οµάδα 5. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  

50. Προµηθευτές  

51. Γραµµάτια πληρωτέα  

    51.03 Μη δουλευµένοι τόκοι γραµµατίων πληρωτέων  

52. Τράπεζες-Λογαριασµοί βραχυπροθέσµων υποχρεώσεων  

53. Πιστωτές διάφοροι  

    53.00 Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες  

54. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη  

    54.00 Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.)  

55. Ασφαλιστικοί Οργανισµοί  

56. Μεταβατικοί λογαριασµοί παθητικού  

 

 



Οµάδα 6. ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΤ' ΕΙΔΟΣ  

60. Αµοιβές και έξοδα προσωπικού  

61. Αµοιβές και έξοδα τρίτων  

    61.02 Λοιπές προµήθειες τρίτων  

62. Παροχές τρίτων  

    62.05 Ασφάλιστρα  

63. Φόροι-τέλη  

    63.04 Δηµοτικοί φόροι-τέλη  

64. Διάφορα έξοδα  

    64.08 Υλικά Άµεσης Ανάλωσης  

65. Τόκοι και συναφή έξοδα  

66. Αποσβέσεις παγίων στοιχείων ενσωµατωµένες στο λειτουργικό κόστος  

Οµάδα 7. ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤ’ ΕΙΔΟΣ  

73. Πωλήσεις Υπηρεσιών  

    73.00 Πωλήσεις υπηρεσιών εσωτερικού  

    73.00.00 Έσοδα εκµετάλλευσης  

75. Έσοδα παρεπόµενων ασχολιών  

Οµάδα 8. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  

81. Έκτακτα και ανόργανα αποτελέσµατα  

    81.00 Έκτακτα και ανόργανα έξοδα  

    81.01 Έκτακτα και ανόργανα έσοδα  

    81.02 Έκτακτες ζηµιές  



    81 .03 Έκτακτα κέρδη  

86. Αποτελέσµατα χρήσης 

88. Αποτελέσµατα προς διάθεση 

89. Ισολογισµός  

Οµάδα 9. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ (ή Αναλυτική Λογιστική 

Εκµετάλλευσης)  

90. Διάµεσοι - Αντικρυζόµενoι λογαριασµοί  

92. Κέντρα (θέσεις) κόστους  

96. Έσοδα-Μικτά αναλυτικά αποτελέσµατα  

Οµάδα 10. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΗΣ  

02. Χρεωστικοί λογαριασµοί εγγυήσεων και εµπράγµατων ασφαλειών  

06. Πιστωτικοί λογαριασµοί εγγυήσεων και εµπράγµατων ασφαλειών  

 

3.1.1 ΟΜΑΔΑ 1 η: ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ  
 
Στην πρώτη ομάδα περιλαμβάνεται το σύνολο των αγαθών, αξιών και δικαιωμάτων, 

που προορίζονται να παραμείνουν μακροχρόνια, με την ίδια περίπου μορφή, στην 

ξενοδοχειακή μονάδα, καθώς και τα έξοδα πολυετούς αποσβέσεως και οι 

μακροπρόθεσμες απαιτήσεις.  

Ειδικότερα περιλαμβάνονται οι εξής κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων:  

Ενσώματα πάγια στοιχεία (λογαριασμοί 10 - 15): Είναι τα υλικά που αποκτάει η 

ξενοδοχειακή μονάδα, με σκοπό να τα χρησιμοποιήσει ως μέσα δράσεώς της κατά τη 

διάρκεια της ωφέλιμης ζωής που είναι οπωσδήποτε μεγαλύτερη από ένα έτος.  

Ασώματες ακινητοποιήσεις ή άϋλα στοιχεία (λογαριασμοί 16.00 ): Είναι τα 

ασώματα οικονομικά αγαθά που αποκτώνται από την ξενοδοχειακή μονάδα, με 

σκοπό να χρησιμοποιούνται παραγωγικά για χρονικό διάστημα οπωσδήποτε 

μεγαλύτερο από ένα έτος.  

Έξοδα πολυετούς αποσβέσεως (λογαριασμοί 16.10 - 16.19): Είναι έξοδα που 



αποσβένονται τμηματικά και πραγματοποιούνται για την ίδρυση και οργάνωση της 

οικονομικής μονάδας, για την απόκτηση διαρκών μέσων εκμεταλλεύσεως και για την 

επέκταση και αναδιοργάνωσή της.  

Συμμετοχές και μακροπρόθεσμες απαιτήσεις (λογαριασμός 18): Είναι οι 

συμμετοχές σε άλλες οικονομικές μονάδες, οποιασδήποτε νομικής μορφής, οι οποίες 

εξασφαλίζουν την επιρροή πάνω σ' αυτές και αποκτώνται με σκοπό διαρκούς 

κατοχής τους, και οι απαιτήσεις της ξενοδοχειακής μονάδας από τρίτους, για τις 

οποίες η προθεσμία εξοφλήσεως λήγει μετά από το τέλος της επόμενης χρήσεως.  

10."Εδαφικές Εκτάσεις"  
Εδαφικές εκτάσεις είναι οποιαδήποτε έκταση γης, η κυριότητα της οποίας ανήκει 

στην οικονομική μονάδα.  

10.00 "Γήπεδα - οικόπεδα". Παρακολουθούνται οι εκτάσεις γης, πάνω στις οποίες 

έχουν κατασκευασθεί και οργανωθεί οι ξενοδοχειακές μονάδες.  

Τα έξοδα κτήσεως των εδαφικών εκτάσεων (π.χ. φόροι μεταβιβάσεως, 

συμβολαιογραφικά και μεσιτικά) καταχωρούνται στον λογαριασμό 16.14 "Έξοδα 

κτήσεως ακινητοποιήσεων". Τα έξοδα αυτά αποσβένονται, είτε εφάπαξ στο χρόνο 

που πραγματοποιήθηκαν, είτε τμηματικά και ισόποσα μέσα σε μία πενταετία.  

Τα έξοδα διαμορφώσεως των εδαφικών εκτάσεων, τα οποία δίνουν αξία σ' αυτές, 

όπως εκβραχισμοί, ισοπεδώσεις, περιφράξεις κλπ διακρίνονται σε δύο κατηγορίες:  

1)Στα έξοδα διαμορφώσεως τα οποία δεν φθείρονται (π.χ. εκβραχισμοί). Με τα έξοδα 

αυτά χρεώνεται ο σχετικός λογαριασμός της εδαφικής έκτασης και αυξάνει η αξία 

κτήσεώς του.  

2)Στα έξοδα διαμορφώσεως τα οποία φθείρονται (π.χ. περιφράξεις) και συνεπώς 

αποσβένονται. Τα έξοδα αυτά καταχωρούνται στο λογαριασμό 11.03 ''Υποκείμενες 

σε απόσβεση διαμορφώσεις γηπέδων".  

Τα γήπεδα - οικόπεδα δεν αποσβένονται. Όταν όμως υπάρχει κίνδυνος οικονομικής 
απαξίωσης και υποτίμησης, τότε σχηματίζεται ειδική πρόβλεψη, η οποία 

καταχωρείται στο λογαριασμό 44.10 "Προβλέψεις απαξιώσεων και υποτιμήσεων 

πάγιων στοιχείων" με χρέωση του λογαριασμού 83.10 "Προβλέψεις απαξιώσεων και 

υποτιμήσεων πάγιων στοιχείων".  

Στον λογαριασμό 10.10 παρακολουθούνται οι εδαφικές εκτάσεις, που δε 

χρησιμοποιούνται παραγωγικά για τις ανάγκες της ξενοδοχειακής μονάδας, δηλαδή 

οι εδαφικές εκτάσεις που βρίσκονται εκτός εκμεταλλεύσεως.  

11 "Κτίρια - Εγκαταστάσεις Κτιρίων - Τεχνικά Έργα" Κτίρια είναι οι οικοδομικές 
κατασκευές, που γίνονται με τη χρησιμοποίηση δομικών υλικών και προορίζονται για 

εκμετάλλευση ή άλλη δραστηριότητα της οικονομικής μονάδας.  

Εγκαταστάσεις κτιρίων είναι πρόσθετες εγκαταστάσεις όπως ηλεκτρικές, 



υδραυλικές, μηχανολογικές, κλιματιστικές, τηλεπικοινωνιακές αποχετεύσεως, 

ενδοσυνεννοήσεως και άλλες, οι οποίες είναι συνδεδεμένες με το κτίριο κατά τέτοιο 

τρόπο, ώστε ο αποχωρισμός να μην είναι δυνατό να γίνει εύκολα και χωρίς βλάβη 

αυτών ή του κτιρίου. Οι εγκαταστάσεις αυτές παρακολουθούνται στους 

λογαριασμούς, στους οποίους παρακολουθούνται τα κτίρια, στα οποία είναι 

ενσωματωμένες ή συνδεδεμένες.  

Τεχνικά έργα είναι μόνιμες, κατά κανόνα, τεχνικές κατασκευές με τις οποίες 

τροποποιείται το φυσικό περιβάλλον με σκοπό την εξυπηρέτηση των 

δραστηριοτήτων της οικονομικής μονάδας (πχ δρόμοι, πλατείες, γέφυρες, λίμνες, 

περιφράξεις κ.λπ.)  

Τα κτίρια - οι εγκαταστάσεις κτιρίων και τα τεχνικά έργα παρακολουθούνται στους 

σχετικούς υπολογαριασμούς του λογαριασμού 11, αφού έχει καταχωρηθεί α) η αξία 

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

κτήσεως κόστος και β) το κατασκευής τους, το οποίο προκύπτει από το λογαριασμό 

15.01 "Κτίρια - εγκαταστάσεις κτιρίων - τεχνικά έργα υπό εκτέλεση” όταν πρόκειται 

για ιδιοκατασκευές.  

Τα έξοδα κτήσεως, όπως φόροι μεταβιβάσεως, συμβολαιογραφικά και μεσιτικά 

καταχωρούνται στο λογαριασμό 16.14 "Έξοδα κτήσεως ακινητοποιήσεων" .  

Κάθε επέκταση, προσθήκη ή βελτίωση αυξάνει την αξία των κτιρίων και τεχνικών 

έργων, ενώ η συντήρηση και επισκευή αυτών επιβαρύνει τα αποτελέσματα χρήσης.  

Τα έξοδα κατεδαφίσεως παλαιού κτιρίου καταχωρούνται στον λογαριασμό 11.03 

''Υποκείμενες σε απόσβεση διαμορφώσεις γηπέδων”, εκτός αν ακολουθεί ανέγερση 

νέου κτιρίου, οπότε αυξάνουν το κόστος ανέγερσής του. Οι αποζημιώσεις που τυχόν 

καταβάλλονται σε μισθωτές του υπό κατεδάφιση παλαιού κτιρίου αυξάνουν το κόστος 

ανέγερσης του νέου. Η αναπόσβεστη αξία του κατεδαφισθέντος κτιρίου μεταφέρεται 

στον 16.19. 

Επέκταση ή προσθήκη κτιρίου, κτιριακής εγκαταστάσεως και τεχνικού έργου είναι 

οποιαδήποτε μόνιμη αύξηση του όγκου, του μεγέθους ή της ωφελιμότητάς του, που 

γίνεται με τη χρησιμοποίηση κατά κανόνα δομικών υλικών.  

Βελτίωση είναι κάθε μεταβολή που γίνεται και έχει ως αποτέλεσμα είτε την αύξηση 

του χρόνου της ωφέλιμης ζωής του ή την βελτίωση των συνθηκών χρησιμοποιήσεώς 

του.  

11.01 "Τεχνικά έργα εξυπηρετήσεως μεταφορών". Παρακολουθούνται όσα από 

τα έργα εξυπηρετούν τις μεταφορές της ξενοδοχειακή μονάδας, π.χ. στο ξενοδοχείο 

Porto Hydra έχουν κατασκευαστεί θαλάσσια κανάλια για ελλιμενισμό των θαλαμηγών 

των πελατών του ξενοδοχείου, τσιμεντοστρώσεις δρόμων και γέφυρες.  

11.02 "Λοιπά τεχνικά έργα". Παρακολουθούνται τα τεχνικά έργα που εξυπηρετούν 



άλλους σκοπούς, π.χ. πισίνα, γήπεδα γκολφ, τένις, παιδική χαρά, νεροτσουλήθρα 

κ.λπ.  

11.03 "Υποκείμενες σε απόσβεση διαμορφώσεις γηπέδων". Παρακολουθούνται 
οι δαπάνες διαμορφώσεως εδαφικών εκτάσεων, όταν συντρέχουν οι εξής δυο 

βασικές προϋποθέσεις.  

οι δαπάνες αυτές δεν πρέπει να έχουν περιληφθεί στο κόστος κτιρίων σαν κόστος 

υποδομής της κατασκευής τους και  

οι διαμορφώσεις να φθείρονται και για το λόγο αυτό να αποσβένονται.  

Στους λογαριασμούς 11.07 έως 11.10 παρακολουθούνται τα κτίρια και τεχνικά έργα 

που κατασκευάζονται, καθώς και τα έξοδα που γίνονται σε ακίνητα κυριότητας 

τρίτων, όταν η ξενοδοχειακή μονάδα έχει δικαίωμα χρήσεως για ορισμένο χρόνο που 

καθορίζεται συμβατικά, μετά την πάροδο του οποίου τα πιο πάνω έργα περιέρχονται 

στον κύριο του ακινήτου χωρίς αντάλλαγμα. Η απόσβεσή τους είναι ανάλογη με το 

χρόνο της συμβατικής χρησιμοποίησής τους, με τον όρο ότι ο συντελεστής 

απόσβεσης που προσδιορίζεται με βάση το χρόνο χρησιμοποιήσεως, δε θα είναι 

μικρότερος από το συντελεστή που εφαρμόζεται σε ομοειδή ιδιόκτητα πάγια στοιχεία.  

Βάσει του Ν. 2160/93 επιτρέπεται από ξενοδοχειακές μονάδες η δημιουργία 

τουριστικών λιμένων στην παραλία που βρίσκονται μπροστά από τις εγκαταστάσεις 

τους, για την εξυπηρέτηση των πελατών τους, με την προϋπόθεση ότι η 

δυναμικότητα ελλιμενισμού σκαφών αναψυχής δεν θα είναι μεγαλύτερη από το 10% 

του αριθμού των δωματίων της ξενοδοχειακής μονάδας. Η δυνατότητα αυτή 

παρέχεται μόνο σε ξενοδοχειακές μονάδες, που διαθέτουν άνω των 200 δωματίων 

και βρίσκονται σε απόσταση μεγαλύτερη από 1 χιλιόμετρο από ήδη υπάρχον 

τουριστικό λιμάνι αναψυχής. Τα έργα και οι εγκαταστάσεις που κατασκευάζονται στην 

παραλία από τις ξενοδοχειακές μονάδες, ανήκουν κατά κυριότητα στο Δημόσιο, ενώ 

η χρήση, η διοίκηση, η διαχείριση και η συντήρησή τους παραχωρείται με απόφαση 

του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας στις ξενοδοχειακές μονάδες, χωρίς να 

καταβάλλεται από αυτές αντάλλαγμα, τουλάχιστον για τα πρώτα 20 χρόνια. Μετά τα 

20 χρόνια καθορίζεται χρηματικό αντάλλαγμα.  

Στους λογαριασμούς 11.14 έως και 11.17 και 11.21 έως και 11.24 παρακολουθούνται 

όσα δεν χρησιμοποιούνται παραγωγικά για τις ανάγκες της ξενοδοχειακής μονάδας.  

Σχετικά με την υποτίμηση και πώληση κτιρίων ισχύουν ανάλογα όσα αναφέρονται για 

τις εδαφικές εκτάσεις.  

12. "Μηχανήματα - Τεχνικές Εγκαταστάσεις - Λοιπός Μηχανολογικός 
Εξοπλισμός"  
12.00 "Μηχανήματα". Παρακολουθούνται τα μηχανήματα της οικονομικής μονάδας, 

δηλαδή οι μηχανολογικές κατασκευές, μόνιμα εγκαταστημένες ή κινητές, που 



χρησιμεύουν για να αποσπούν από τη φύση, να επεξεργάζονται ή να 

μετασχηματίζουν υλικά αγαθά ή για να παράγουν υπηρεσίες που αποτελούν το 

αντικείμενο δραστηριότητά της π.χ. ψυκτικά μηχανήματα κ.ά.  

12.01 "Τεχνικές εγκαταστάσεις". Παρακολουθούνται οι τεχνικές εγκαταστάσεις της 
οικονομικής μονάδας, δηλαδή τεχνικές κατασκευές και γενικά τεχνολογικές 

διευθετήσεις που γίνονται για τη μόνιμη εγκατάσταση μηχανημάτων και τη σύνδεσή 

τους στο παραγωγικό κύκλωμά της. Στον ίδιο λογαριασμό παρακολουθούνται και οι 

κάθε είδους εγκαταστάσεις της οικονομικής μονάδας, οι οποίες, χωρίς να συσχε-

τίζονται με τα μηχανήματα, έχουν σχέση με το παραγωγικό και γενικά με το 

λειτουργικό κύκλωμά της (π.χ. εγκαταστάσεις θερμάνσεως, κλιματισμού, υδραυλικές 

και τηλεφωνικές εγκαταστάσεις ή αποθηκευτικές δεξαμενές), με την προϋπόθεση ότι 

δεν είναι συνδεμένες με τις κτιριακές εγκαταστάσεις ή είναι συνδεμένες με αυτές, 

αλλά κατά τρόπο που ο αποχωρισμός τους είναι δυνατό να συντελεστεί εύκολα και 

χωρίς βλάβη αυτών ή των κτιριακών εγκαταστάσεων.  

12.02 "Φορητά μηχανήματα «χειρός»". Φορητά μικρομηχανήματα που έχουν 

παραγωγική ζωή μεγαλύτερη από ένα έτος και μικρότερη από την παραγωγική ζωή 

των μηχανημάτων του λογαριασμού 12.00.  

12.03 ''Εργαλεία''. Μηχανολογικά και άλλης φύσεως αντικείμενα που 

χρησιμοποιούνται με το χέρι και έχουν παραγωγική ζωή μεγαλύτερη από ένα έτος. 

Τα μικροεργαλεία που αποσβένονται εφάπαξ στη χρήση που θα χρησιμοποιηθούν, 

παρακολουθούνται στο λογαριασμό 25.00 "Μικρά εργαλεία".  

12.04 "Καλούπια - ιδιοσυσκευές". Μηχανολογικές και άλλης φύσεως κατασκευές, 
που προσαρμόζονται στα καθ' αυτό μηχανήματα για την παραγωγή εξειδικευμένων 

αντικειμένων, αποχωρίζονται από αυτά μετά από την εκτέλεση του συγκεκριμένου 

έργου και παραμένουν σε αδράνεια μέχρι να επαναχρησιμοποιηθούν (π.χ. καλούπια, 

μήτρες).  

12.05 "Μηχανολογικά όργανα". Παρακολουθούνται τα διάφορα μηχανολογικά 

όργανα, όπως όργανο που μετράει και ελέγχει την καθαρότητα του νερού της 

πισίνας.  

12.06."Λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός". Παρακολουθείται ο μηχανολογικός 

εξοπλισμός, που δεν εντάσσεται στους προηγούμενους λογαριασμούς, π.χ. τα 

μηχανήματα με νομίσματα για τυχερά παιχνίδια.  

Βάσει του Ν. 2160/93 επιτρέπεται η εγκατάσταση και λειτουργία μηχανημάτων με 

νομίσματα εντός ξενοδοχείων, μετά από άδεια της Επιτροπής καζίνων και υπό τις 

παρακάτω προϋποθέσεις:  

1)   Το ξενοδοχείο να απέχει 25 τουλάχιστον χιλιόμετρα από τις θέσεις των καζίνων.  

2)Τα μηχανήματα με νομίσματα να βρίσκονται σε ιδιαίτερες αίθουσες, απομονωμένες 



από τους άλλους χώρους του ξενοδοχείου.  

3)Να είναι κατά ανώτατο αριθμό 3 μηχανήματα σε κάθε ξενοδοχείο.  

Στους λογαριασμούς 12.07, 12.08 και 12.09 παρακολουθούνται τα μηχανήματα, οι 

εγκαταστάσεις και ο λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός της οικονομικής μονάδας, 

που έχουν εγκατασταθεί σε ακίνητα τρίτων, και μετά παρέλευση ορισμένου χρόνου, 

συμβατικά καθορισμένου, η κυριότητά τους περιέρχεται στους κυρίους των ακινήτων 

χωρίς αντάλλαγμα.  

Στους λογαριασμούς 12.10 έως και 12.19 παρακολουθούνται τα μηχανήματα, οι 

τεχνικές εγκαταστάσεις και ο λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός, όταν δε 

χρησιμοποιούνται παραγωγικά για τις ανάγκες της επαγγελματικής δραστηριότητας 

της οικονομικής μονάδας.  

Τα μηχανήματα, οι τεχνικές εγκαταστάσεις και ο λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός 

παρακολουθούνται στους υπολογαριασμούς του 12 έπειτα από καταχώρηση σ' 

αυτούς: 1) της αξίας κτήσεώς τους που προσαυξάνεται με τα ειδικά έξοδα αγοράς, 

όπως τα έξοδα εγκαταστάσεως και συναρμολογήσεως (μέχρι να τεθούν σε 

κατάσταση λειτουργίας) ή της αξίας που προκύπτει μετά από νόμιμη αναπροσαρ-

μογή της αξίας κτήσεως και 2) του κόστους κατασκευής τους, όταν πρόκειται για 

ιδιοκατασκευές, που προκύπτει από το λογαριασμό 15.02 "Μηχανήματα - τεχνικές 

εγκαταστάσεις - λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός υπό εκτέλεση" και το οποίο 

προσαυξάνεται με τα έξοδα εγκαταστάσεως και συναρμολογήσεώς τους.  

Η παραπάνω αξία κτήσεως προσαυξάνεται με την αξία των επεκτάσεων, 

προσθηκών, βελτιώσεων που γίνονται κάθε φορά.  

Επέκταση ή προσθήκη μηχανήματος, τεχνικής εγκαταστάσεως κ μηχανολογικού 

εξοπλισμού είναι κάθε προσθήκη ή εργασία που γίνεται σ' αυτά και αυξάνει το 

μέγεθος και κατά κανόνα την παραγωγική τους δυναμικότητα.  

Βελτίωση μηχανήματος, τεχνικής εγκαταστάσεως και μηχανολογικού εξοπλισμού 

είναι κάθε μεταβολή που γίνεται σ' αυτό μετά από τεχνολογική επέμβαση και που έχει 

ως αποτέλεσμα, είτε την αύξηση του χρόνου της ωφέλιμης ζωής του, είτε την αύξηση 

της παραγωγικότητάς του, είτε τη μείωση του κόστους λειτουργίας του ή την 

βελτίωση των συνθηκών χρησιμοποιήσεώς του.  

Σχετικά με την απαξίωση μηχανημάτων ισχύουν ανάλογα όσα αναφέρονται για τις 

εδαφικές εκτάσεις.  



 

13. "Μεταφορικά Μέσα".  
Στους υπολογαριασμούς του 13 "Μεταφορικά μέσα" παρακολουθούνται τα κάθε 

είδους μεταφορικά μέσα, με τα οποία η οικονομική μονάδα διενεργεί μεταφορές και 

μετακινήσεις του προσωπικού και των πελατών της.  

Σχετικά με την λειτουργία των υπολογαριασμών του λογαριασμού 13 ισχύουν 

ανάλογα όσα αναφέρθηκαν για τους υπολογαριασμούς των άλλων υλικών 

περιουσιακών στοιχείων. 

"Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός".  
Στους υπολογαριασμούς του 14 παρακολουθούνται τα έπιπλα και ο λοιπός 

εξοπλισμός των διαφόρων κτιριακών χώρων της οικονομικής μονάδας.  

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

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

προορίζονται για τη συμπλήρωση ή τον καλλωπισμό των κτιριακών χώρων και 

χρησιμοποιούνται από τους πελάτες το προσωπικό της οικονομικής μονάδας στην 

οποία ανήκουν.  

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

εξυπηρέτηση αναγκών του ξενοδοχείου, εστιατορίου κ.λπ. (π.χ. ψύκτες νερού, 

ψυγεία, ηλεκτρικοί φούρνοι, σκεύη κουζίνας).  

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

οικονομικής μονάδας (γραφομηχανές, αριθμομηχανές).  

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

ηλεκτρονικά μηχανήματα που εξυπηρετούν τις ανάγκες της οικονομικής μονάδας.  

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

χρησιμοποιούνται ως μέσα αποθηκεύσεως και μεταφοράς, έχουν παραγωγική ζωή 

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

σιλό, κοντέηνερ ή παλέτες).  

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

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

αποστακτήρες, ζυγοί ακριβείας).  

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

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

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

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

τέλεξ).  



Σχετικά με τη λειτουργία του λογαριασμού ισχύουν ανάλογα τα όσα αναπτύσσονται 

για τους προηγούμενους λογαριασμούς.  

15. “Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές κτήσεως παγίων 
στοιχείων".  
Στο λογαριασμό 15 παρακολουθούνται τα ποσά, τα οποία διατίθενται για την 

κατασκευή νέων ενσώματων παγίων στοιχείων, καθώς και τα ποσά τα οποία 

προκαταβάλλονται για την αγορά όμοιων στοιχείων.  

Το υπόλοιπο του λογαριασμού κατά την ημέρα κλεισίματος του ισολογισμού δείχνει 

το μη ολοκληρωμένο κόστος των πάγιων στοιχείων τα οποία δεν έχουν ολοκληρωθεί 

ή δεν έχουν παραληφθεί.  

Για την κατασκευή νέων παγίων στοιχείων και για τις προκαταβολές αγοράς όμοιων 

στοιχείων πρέπει να σημειώσουμε τα παρακάτω:  

1) Το κόστος κατασκευής των παγίων στοιχείων, τα οποία κατασκευάζονται 
από την οικονομική μονάδα με δικά της μέσα: Παρακολουθείται και 

προσδιορίζεται με τους λογαριασμούς παραγωγής της ομάδας 9 ή υπολογίζεται 

εξωλογιστικά, αν η οικονομική μονάδα δεν εφαρμόζει σύστημα αναλυτικής λογιστικής 

εκμεταλλεύσεως. Το κόστος που προσδιορίζεται με τον τρόπο αυτό, καταχωρείται 

στη χρέωση του λογαριασμού 15 με πίστωση του λογαριασμού 78.00. Το κόστος 

αυτό παραμένει στους υπολογαριασμούς του 15 μέχρι την ολοκλήρωση της 

κατασκευής, οπότε το συνολικό κόστος κατασκευής του πάγιου στοιχείου 

μεταφέρεται από τον 15 στους λογαριασμούς των παγίων στοιχείων 11-14 και 16.  

Αν η κατασκευή του πάγιου στοιχείου ολοκληρώνεται μέσα στη χρήση που άρχισε, το 

κόστος που προσδιορίζεται από τους λογαριασμούς παραγωγής της ομάδας 9 ή 

εξωλογιστικά, είναι δυνατό να καταχωρείται απευθείας στους λογαριασμούς των 

παγίων στοιχείων 11-14 και 16 με πίστωση του 78.00.  

 

2) Το κόστος κατασκευής των παγίων στοιχείων, τα οποία κατασκευάζονται 
από τρίτους με υλικά που παρέχονται από την οικονομική μονάδα: 
Προσδιορίζεται από τους υπολογαριασμούς του 15, στη χρέωση των οποίων 

καταχωρείται η αξία των υλικών που αγοράζονται και η αξία των τιμολογίων των 

τρίτων κατασκευαστών.  

Όταν τα υλικά που αγοράζονται, εισάγονται στις αποθήκες με καταχώρησή τους 

στους λογαριασμούς της ομάδας 2 και από τις αποθήκες αυτές παραδίνονται στους 

τρίτους, η αξία των υλικών αυτών καταχωρείται στη χρέωση του 15 με πίστωση του 

78.00.  

Όταν στους τρίτους κατασκευαστές, εκτός από τη χορήγηση των υλικών παρέχονται 

και υπηρεσίες, οι οποίες υπηρεσίες συνεπάγονται κόστος επιπλέον των υλικών, για 



τον προσδιορισμό του ολοκληρωμένου κόστους κατασκευής ισχύουν τα πιο πάνω 

για την κατασκευή πάγιων στοιχείων από την οικονομική μονάδα.  

Οι προκαταβολές που δίνονται σε κατασκευαστές παγίων στοιχείων, καθώς και σε 

προμηθευτές υλικών κατασκευής ή προμηθευτές ολοκληρωμένων παγίων στοιχείων 

καταχωρούνται στη χρέωση του 15.09 "Προκαταβολές κτήσεως παγίων στοιχείων". 

Μετά τη λήψη του σχετικού τιμολογίου πιστώνεται ο λογαριασμός 15.09 με χρέωση 

άλλων υπολογαριασμών του 15 ή των λογαριασμών των παγίων στοιχείων 11-14 και 

16.  

Παρέχεται η ευχέρεια στις οικονομικές μονάδες να παρακολουθούν τις προκαταβολές 

για κτήση πάγιων στοιχείων ως εξής:  

1 ) Οι προκαταβολές που δίνονται για εισαγωγή υλικών ή αυτούσιων πάγιων 

στοιχείων από το εξωτερικό, να παρακολουθούνται στο λογαριασμό 32.00. 

"Παραγγελίες πάγιων στοιχείων".  

2)Οι προκαταβολές που δίνονται σε προμηθευτές ή κατασκευαστές πάγιων στοιχείων 

του εσωτερικού, να παρακολουθούνται στο λογαριασμό 50.08. "Προμηθευτές 

εσωτερικού πάγιων στοιχείων".  

3)Στο τέλος κάθε χρήσης το υπόλοιπο του λογαριασμού 15 και τα χρεωστικά 

υπόλοιπα των υπολογαριασμών 32.00 και 50.08 εμφανίζονται στον ισολογισμό σε 

ένα ενιαίο κονδύλι. 

16. "Ασώματες ακινητοποιήσεις και έξοδα πολυετούς απόσβεσης"  
ι. Ασώματες ακινητοποιήσεις (άϋλα πάγια στοιχεία)  
Άϋλα πάγια στοιχεία είναι τα ασώματα εκείνα οικονομικά αγαθά, τα οποία μπορούν 

να αποτιμηθούν σε χρήμα και είναι δυνατό να αποτελέσουν αντικείμενο συναλλαγής 

είτε μόνα τους, είτε μαζί με την οικονομική μονάδα. Τα άυλα πάγια στοιχεία 

αποκτώνται με σκοπό να χρησιμοποιούνται παραγωγικά για χρονικό διάστημα 

μεγαλύτερο από ένα έτος και δίνουν στην οικονομική μονάδα συνολική αξία 

μεγαλύτερη από εκείνη που προκύπτει από την αποτίμηση των επιμέρους 

περιουσιακών της στοιχείων.  

Τα άυλα πάγια στοιχεία που αποκτώνται από τρίτους, καταχωρούνται με την αξία 

κτήσεώς τους, ενώ εκείνα που δημιουργούντα. από την οικονομική μονάδα 

απεικονίζονται λογιστικά μόνο, όταν για τη δημιουργία τους πραγματοποιούνται 

έξοδα και εφόσον τα έξοδα αυτά αποσβένονται τμηματικά και όχι εφάπαξ μέσα σε 

ένα χρόνο.  

16.00 "Υπεραξία επιχειρήσεως" (GOODWILL). Καταχωρείται κα παρακολουθείται 

η υπεραξία που δημιουργείται κατά την εξαγορά ή συγχώνευση ολόκληρης 

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

αγοράς και της πραγματικής αξίας των επιμέρους περιουσιακών της στοιχείων.  



Η υπεραξία της οικονομικής μονάδας στηρίζεται στην εκτίμηση για την ικανότητα της 

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

εκτεταμένης πελατείας, της καλής οργάνωσης, των εξαιρετικών πλεονεκτημάτων της 

θέσεως που είναι εγκατεστημένη κ.α.  

Η υπεραξία της οικονομικής μονάδας αποσβένεται είτε εφάπαξ, είτε τμηματικά και 

ισόποσα σε περισσότερες από μια χρήσεις, οι οποίες δεν είναι δυνατό να 

υπερβαίνουν τα πέντε έτη.  

16.04 "Δικαιώματα χρήσεως ενσώματων πάγιων στοιχείων", Παρακολουθείται η 

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

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

εκτιμήσεως.  

Η παραπάνω αξία εισφοράς κατά χρήση αποσβένεται με ισόποσες δόσεις μέσα στο 

χρόνο που καθορίζεται συμβατικά για τη χρησιμοποίηση κάθε ενσώματου πάγιου 

στοιχείου.  

 

Σε περίπτωση ολοκληρώσεως της αποσβέσεως της αξίας κτήσεως άυλων 

περιουσιακών στοιχείων, οι αποσβέσεις μεταφέρονται από τους υπολογαριασμούς 

του 16.99 στους αντίστοιχους λογαριασμούς του 16 και έτσι οι λογαριασμοί αυτοί 

εξισώνονται.  

Σε περίπτωση πώλησης άϋλου πάγιου περιουσιακού στοιχείου ισχύουν ανάλογα όσα 

για τους προηγούμενους λογαριασμούς.  

ΙΙ. Έξοδα πολυετούς απόσβεσης  
Έξοδα πολυετούς απόσβεσης είναι εκείνα που γίνονται για την ίδρυση και αρχική 

οργάνωση της οικονομικής μονάδας, την απόκτηση διαρκών μέσων εκμεταλλεύσεως, 

καθώς και για την επέκταση και αναδιοργάνωσή της. Τα έξοδα αυτά εξυπηρετούν την 

οικονομική μονάδα για μεγάλη χρονική περίοδο -οπωσδήποτε μεγαλύτερη από ένα 

έτος- και για το λόγο αυτό αποσβένονται τμηματικά.  

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

καταρτίσεως και δημοσιεύσεως του καταστατικού των οικονομικών μονάδων 

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

εταιρικού κεφαλαίου, της εκπονήσεως τεχνικών, εμπορικών και οργανωτικών 

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

της εκμεταλλεύσεως. Στον ίδιο λογαριασμό παρακολουθούνται και τα μεταγενέστερα 

έξοδα, που δημιουργούνται για την επέκταση της δραστηριότητας της οικονομικής 

μονάδας.  



Αποσβένονται είτε εφάπαξ κατά το έτος πραγματοποιήσεώς τους, είτε τμηματικά και 

ισόποσα μέσα σε μια πενταετία.  

Συνηθισμένα έξοδα πρώτης εγκατάστασης για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις είναι:  

Πληρωμή αμοιβής τοπογράφου μηχανικού για την εκπόνηση τοπογραφικών 

σχεδίων και υποβολής των στις αρμόδιες υπηρεσίες.  

Πληρωμή αμοιβής στο μελετητικό γραφείο αρχιτέκτονα-πολιτικού μηχανικού για 

την εκπόνηση αρχιτεκτονικών σχεδίων και υποβολής τους στον ΕΟΤ για 

έγκριση και έξοδα αρχιτεκτονικών σχεδίων για έκδοση οικοδομικής άδειας.  

Πληρωμή παραβόλων για την υποβολή τοπογραφικών και αρχιτεκτονικών 

σχεδίων.  

Ειδικά προκειμένου για έξοδα τεχνικών μελετών, αν το έργο για το οποίο 

πραγματοποιούνται κατασκευαστεί, τα έξοδα μελέτης του δεν καταχωρούνται στο 

λογαριασμό 16.10, αλλά ενσωματώνονται στο κόστος του έργου και αποσβένονται 

όπως αυτό.  

Προσωρινά βιβλία εξόδων ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης.  
Όταν κάποιοι επιτηδευματίες, νομικά ή φυσικά πρόσωπα, πριν τη νόμιμη σύσταση 

της ξενοδοχειακής επιχείρησης πραγματοποιούν διάφορα έξοδα πρώτης 

εγκατάστασης, αγορές παγίων κυρίως περιουσιακών στοιχείων, πρέπει να 

θεωρήσουν προσωρινά βιβλία. Τα βιβλία αυτά θεωρούνται στο όνομα του ιδρυτή 

από την ΔΟΥ της κατοικίας του, εάν ο ιδρυτής είναι φυσικό πρόσωπο, ή την ΔΟΥ της 

έδρας του, εάν είναι νομικό πρόσωπο, με ρητή αναφορά για την υπό σύσταση 

επιχείρηση.  

Στα βιβλία του ιδρυτή καταχωρούνται έξοδα πρώτης εγκατάστασης, αγορές αγαθών 

και από τις λοιπές συναλλαγές μόνο όποιες είναι αναγκαίες για την σύσταση του 

νομικού προσώπου.  

Τα δεδομένα των προσωρινών βιβλίων μεταφέρονται συγκεντρωτικά στα οριστικά 

βιβλία της επιχείρησης αμέσως μετά την σύστασή της και πριν καταχωρηθούν σ'αυτά 

άλλες συναλλαγές εκτός από τις εγγραφές συστάσεως.  

Αν ο ιδρυτής είναι επιτηδευματίας (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) μπορεί, αντί να 

τηρήσει προσωρινά βιβλία πρώτης εγκατάστασης, να καταχωρεί τα έξοδα πρώτης 

εγκατάστασης στα δικά του βιβλία σε διακεκριμένους λογαριασμούς.  

Τα προσωρινά βιβλία που μπορούμε να θεωρήσουμε, μπορεί να είναι ένα βιβλίο 

εσόδων-εξόδων ή πλήρη λογιστικά βιβλία Γ’ κατηγορίας μόνο ημερολόγιο και γενικό 

καθολικό.  

16.13 "Έξοδα αυξήσεως κεφαλαίων και εκδόσεως ομολογιακών δανείων". 
Παρακολουθούνται έξοδα όπως π.χ. εκείνα που γίνονται , για εκτυπώσεις ή 

ανακοινώσεις, όταν αυξάνεται το κεφάλαιο της οικονομικής μονάδας ή εκδίδεται από 



αυτή ομολογιακό δάνειο.  

16.14 "Έξοδα κτήσεως ακινητοποιήσεων". Παρακoλoυθoύvται όλα τα έξοδα που 

γίνovται για την απόκτηση των ενσώματων ή ασώματων ακινητοποιήσεων, όπως 

π.χ. ο φόρος μεταβιβάσεως, τα συμβολαιογραφικά έξοδα, τα μεσιτικά και οι αμοιβές 

μελετητών ή δικηγόρων.  

16.15 "Συναλλαγματικές διαφορές από πιστώσεις και δάνεια για κτήσεις 
παγίων στοιχείων". Παρακολουθούνται οι συναλλαγματικές διαφορές που 

προκύπτουν από τη μετατροπή σε δραχμές δανείων και πιστώσεων σε ξένο 

συνάλλαγμα, κατά την εξόφληση ή αποτίμησή τους, που συνάπτονται ειδικά και μόνο 

για την αγορά, κατασκευή ή εγκατάσταση πάγιων στοιχείων της οικονομικής 

μονάδας.  

Η απόσβεση των συναλλαγματικών διαφορών που προκύπτει αποκλειστικά για την 

απόκτηση παγίων, γίνεται ως εξής:  

1) Οι χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές, μετά από συμψηφισμό τυχόν 

πιστωτικών συναλλαγματικών διαφορών αποσβένονται ανάλογα με την υπόλοιπη 

κανονική χρονική διάρκεια της πίστωσης ή του δανείου. Η ετήσια απόσβεση είναι ίση 

με το πηλίκο της διαίρεσης του υπολοίπου του λογαριασμού κατά το τέλος της 

χρήσης με τον αριθμό των ετών από την λήξη της χρήσης αυτής μέχρι την κανονική 

λήξη της αντίστοιχης πίστωσης ή του δανείου, δηλαδή: 

   
Ετήσια απόσβεση =  Χρεωστικό υπόλοιπο συναλλαγματικών διαφορών  
                                Αριθμό ετών που μένουν για να εξοφληθεί το δάνειο  
 
Η απόσβεση μεταφέρεται στον 81.00.04 "Συναλλαγματικές διαφορές".  

Χρονική περίοδος μικρότερη των δώδεκα μηνών λογίζεται ως έτος.  

Αν μεσολαβεί κατασκευαστική περίοδος, η τμηματική απόσβεση του χρεωστικού 

υπολοίπου του 16.15 αρχίζει από την χρήση μέσα στην οποία έληξε η 

κατασκευαστική περίοδος ή διακόπηκε η κατασκευή του πάγιου περιουσιακού 

στοιχείου, για οποιοδήποτε λόγο.  

Σε περίπτωση ληξιπρόθεσμων πιστώσεων ή δανείων τα υπόλοιπα του 16.15 και του 

44.15 που αντιστοιχούν στο ληξιπρόθεσμο μέρος, αποσβένονται στο τέλος της 

χρήσης μέσα στην οποία οι αντίστοιχες πιστώσεις ή δάνεια έγιναν ληξιπρόθεσμα, 

δηλαδή μεταφέρονται στον 81 "Έκτακτα και ανόργανα αποτελέσματα".  

2) Οι πιστωτικές συναλλαγματικές διαφορές στο τέλος της χρήσης μετά από 

συμψηφισμό τυχόν χρεωστικών συναλλαγματικών διαφορών μεταφέρονται σε 

λογαριασμό πρόβλεψης, 44.15, κατά πίστωση ή δάνειο. Στο τέλος της χρήσης το 

πιστωτικό υπόλοιπο του λογαριασμού πρόβλεψης συμψηφίζεται με τυχόν χρεωστικό 



υπόλοιπο του αντίστοιχου λογαριασμού πολυετούς απόσβεσης. Εάν μετά το 

συμψηφισμό αυτό παραμένει πιστωτικό υπόλοιπο στο λογαριασμό πρόβλεψης, από 

το υπόλοιπο αυτό μεταφέρεται στον 81.01.04. "Συναλλαγματικές διαφορές" το μέρος 

που αντιστοιχεί στο ποσό της πίστωσης ή του δανείου που πληρώθηκε μέσα σ' 

αυτήν την χρήση.  

16.16 "Διαφορές εκδόσεως και εξοφλήσεως ομολογιών". Παρακολουθούνται οι 
διαφορές από τη διάθεση ομολογιών σε τιμή μικρότερη από την ονομαστική τους, 

καθώς και οι διαφορές από την εξόφληση ομολογιών σε τιμή – μεγαλύτερη από την 

ονομαστική τους. Αποσβένονται με τμηματικές ισόποσες δόσεις, μέχρι τη λήξη της 

προθεσμία εξοφλήσεως του ομολογιακού δανείου.  

16.17 «Έξοδα αναδιοργανώσεως». Παρακολουθούνται τα έξοδα μελετών 

οικονομικής, εμπορικής, τεχνικής και διοικητικής αναδιοργανώσεως ριζικού 

χαρακτήρα, με τα οποία επιδιώκεται η κάλυψη νέων αναγκών, που προκύπτουν από 

το μεγάλωμα της οικονομικής μονάδας.  

16.18 «Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου». Παρακολουθούνται οι τόκοι, 
μόνο της κατασκευαστικής περιόδου, πιστώσεων ή δανείων που χρησιμοποιούνται 

αποκλειστικά για κτήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων. 

16.19 «Λοιπά έξοδα πολυετούς απόσβεσης». Παρακολουθούνται τα έξοδα εκείνα 

που δεν εντάσσονται σε μια από τις προηγούμενες κατηγορίες των λογαριασμών 

16.10 – 16.18, όπως π.χ. η αναπόσβεστη αξία κτιρίου σε περίπτωση κατεδαφίσεώς 

του.  

16.20 «Έξοδα μηχανογράφησης». Τα αρχικά έξοδα που γίνονται για τη 

μηχανογράφηση.  

16.98 «Προκαταβολές κτήσεως ασώματων ακινητοποιήσεων». Πα-

ρακολουθούνται οι προκαταβολές που δίνει η οικονομική μονάδα για την απόκτηση 

ασώματων ακινητοποιήσεων.  

Τα έξοδα των λογαριασμών 16.10, 16.12, 16.13, 16.14, 16.17, 16.18, 16.19 και 16.20 

αποσβένονται είτε εφάπαξ κατά το έτος πραγματοποιήσεώς τους, είτε τμηματικά και 

ισόποσα μέσα σε μια πενταετία.  

Σε περίπτωση ολοκληρώσεως της αποσβέσεως της αξίας κτήσεως εξόδων 

πολυετούς απόσβεσης, μεταφέρονται από τους αντίστοιχους υπολογαριασμούς του 

16.99 στους σχετικούς λογαριασμούς του 16 οι αποσβέσεις και έτσι οι λογαριασμοί 

αυτοί εξισώνονται. 

 

 

 

  



18 Συμμετοχές και λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις.  
18.00 - 18.01 "Συμμετοχές σε συνδεμένες - λοιπές επιχειρήσεις".  
Παρακολουθούνται οι μετοχές Α.Ε, τα εταιρικά μερίδια ΕΠΕ και οι εταιρικές μερίδες 

των άλλης νομικής μορφής εταιρειών, που η διαρκής κατοχή τους κρίνεται ιδιαίτερα 

χρήσιμη για τη δραστηριότητα της οικονομικής μονάδας, κυρίως γιατί της εξασφαλίζει 

επιρροή στις αντίστοιχες εταιρείες. Οι συμμετοχές χαρακτηρίζονται σαν μορφή πά-

γιας επένδυσης όταν κατά την απόκτησή τους υπάρχει σκοπός για διαρκή κατοχή 

τους και επιπλέον το ποσοστό συμμετοχής υπερβαίνει το 10% του κεφαλαίου κάθε 

εταιρείας. Στην αντίθετη περίπτωση χαρακτηρίζονται χρεόγραφα και 

παρακολουθούνται στον 34.  

Οι συμμετοχές καταχωρούνται με την αξία κτήσεώς τους.  

Αξία κτήσεως είναι το ποσό που καταβάλλεται, είτε απευθείας στην εταιρεία κατά τη 

συγκρότηση του κεφαλαίου της, είτε για την αγορά της συμμετοχής, καθώς και η 

ονομαστική αξία των τίτλων που δίνονται στην οικονομική μονάδα χωρίς αντάλλαγμα, 

λόγω νόμιμης αναπροσαρμογής των περιουσιακών στοιχείων του ισολογισμού της 

εκδότριας εταιρείας ή κεφαλαιοποιήσεως αποθεματικών της. Σχετικά με την 

αποτίμηση των συμμετοχών και χρεογράφων γίνεται αναφορά στο λογαριασμό 34. 

Στους υπόλοιπους δευτεροβάθμιους λογαριασμούς παρακολουθούνται όλες οι άλλες 

μακροπρόθεσμες απαιτήσεις της επιχείρησης, δηλαδή αυτές που λήγουν και πρέπει 

να εξοφληθούν μετά το τέλος της επόμενης χρήσης.  

Αποτίμηση ενσώματων πάγιων περιουσιακών στοιχείων.  
Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 28 του Π.Δ. 186/1992 τα ενσώματα 

πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμώνται στην αξία της τιμής κτήσης ή του κόστους 

ιδιοκατασκευής τους. Η αξία αυτή προσαυξάνεται µε τις δαπάνες επεκτάσεων ή 

προσθηκών και βελτιώσεων και μειώνεται µε τις αποσβέσεις. Εάν οι ενσώματες 

ακινητοποιήσεις έχουν αγοραστεί µε πίστωση, οι τόκοι αγοράς τους δεν αυξάνουν 

την τιμή κτήσεώς τους, αλλά μεταφέρονται και βαρύνουν τα χρηµατοοικονοµικά 

έξοδα της επιχειρήσεως.  

Η τιμή κτήσης των ακινήτων αποτελείται από το ποσό που αναγράφεται στο 

συμβόλαιο αγοράς. Τα έξοδα απόκτησης των ακινήτων μεταφέρονται, κατά 

περίπτωση, στα έξοδα πρώτης εγκατάστασης ή στα γενικά έξοδα της χρήσης κατά 

την οποία πραγματοποιούνται.  

Η τιμή κτήσης του μηχανολογικού εξοπλισμού προσαυξάνεται µε τα έξοδα 

εγκατάστασης και συναρμολόγησης των μηχανημάτων, μέχρι να τεθούν σε 

κατάσταση λειτουργίας.  

Σε περίπτωση αναπροσαρμογής της αξίας των πάγιων, µε βάση ειδικό νόμο, ως αξία 

κτήσης του παγίου θεωρείται η αναπροσαρµοσµένη αξία.  



Αποσβέσεις παγίων στοιχείων.  
Η διενέργεια τακτικών αποσβέσεων είναι υποχρεωτική για ισολογισμούς που 

κλείνουν οι επιχειρήσεις μετά τις 30 Δεκεμβρίου 1997. Οι αποσβέσεις στις 

ξενοδοχειακές επιχειρήσεις διενεργούνται µε τη σταθερή µμέθοδο απόσβεσης επί της 

αξίας κτήσης των παγίων περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης, προσαυξημένης 

µε τις δαπάνες προσθηκών και βελτιώσεων ή επί της αναπροσαρµοσµένης αξίας 

τους (όπως προκύπτει από την αναπροσαρμογή κάθε τέσσερα χρόνια µε βάση τις 

διατάξεις του ν. 2065/1992).  

Τα ποσοστά αποσβέσεων των παγίων περιουσιακών στοιχείων αφορούν ετήσια 

απόσβεση. Για τα νέα πάγια περιουσιακά στοιχεία που αποκτώνται κατά την διάρκεια 

της χρήσεως, τα ποσοστά αποσβέσεως περιορίζονται, ανάλογα µε τους μήνες που 

χρησιμοποιήθηκαν ή τέθηκαν σε λειτουργία τα αποσβεστέα πάγια στοιχεία, σε τόσα 

δωδέκατα του συντελεστή, όσοι οι μήνες της πραγματικής χρησιμοποίησης των 

αντίστοιχων πάγιων περιουσιακών στοιχείων.  

Οι αποσβέσεις που διενεργούνται σε κάθε πάγιο περιουσιακό στοιχείο δεν μπορούν 

να υπερβούν την αξία κτήσης ή την αναπροσαρµοσµένη αξία του αποσβεστέου 

πάγιου στοιχείου.  

Οι νέες επιχειρήσεις για τις 3 πρώτες διαχειριστικές χρήσεις που ακολουθούν την 

χρήση μέσα στην οποία άρχισε η λειτουργία τους έχουν την δυνατότητα να 

διενεργούν αποσβέσεις επί αυτών µε συντελεστή 0% ή µε συντελεστή 50% του 

ποσοστού που ισχύει, µε την προϋπόθεση ότι τον συντελεστή που θα επιλέξουν 

υποχρεούνται να τον ακολουθήσουν και στις 3 χρήσεις. Τα παραπάνω δεν είναι 

υποχρεωτικά από τις νέες επιχειρήσεις.  

Η απόσβεση κάθε πάγιου στοιχείου του οποίου η αξία κτήσης δεν υπερβαίνει τις 

200.000 δρχ. μπορεί να γίνει εξ ολοκλήρου μέσα στη χρήση κατά την οποία τέθηκε 

σε λειτουργία (μηχανήματα) ή χρησιμοποιήθηκε (έπιπλα, μηχανές γραφείου).  

Η δυνατότητα αυτή παρέχεται για πάγια, ανεξάρτητα αν αγοράζονται µε ένα ή 

περισσότερα τιμολόγια κι αν σε κάθε τιμολόγιο περιλαμβάνονται κι άλλα πάγια 

στοιχεία, όμοια ή διαφορετικά αξίας άνω των 200.000 δρχ.  

Όταν ένα πάγιο περιουσιακό στοιχείο έχει αποσβεστεί πλήρως και υπάρχει στην 

ξενοδοχειακή επιχείρηση, τότε γράφεται µε την αξία µιας δραχμής (αξία µνήµης).  

Οι αποσβέσεις για την κάλυψη της φθοράς των εγκαταστάσεων, µηχανηµάτων, 

φθαρτών υλικών σχετικών µε την λειτουργία της και γενικά οι αποσβέσεις κάθε 

κινητής ή ακίνητης περιουσίας της επιχείρησης εκπίπτονται από τα ακαθάριστα 

έσοδα της επιχείρησης.  

Τα έξοδα πολυετούς απόσβεσης αποσβένονται:  

α. εφάπαξ κατά το έτους πραγματοποίησης τους ή  



β. τµηµατικά και ισόποσα μέσα σε µία πενταετία.  

Αναπροσαρμογή της αξίας γηπέδων και κτιρίων  
Οι επιχειρήσεις που τηρούν υποχρεωτικά από το νόμο βιβλία Γ’ κατηγορίας του 

Κ.Β.Σ, κατά το χρόνο της αναπροσαρμογής, είναι υποχρεωμένες να 

αναπροσαρμόσουν την αξία των ακινήτων που έχουν στην κυριότητά τους από το 

έτος 1992 και μετά, ανά τετραετία, ανεξάρτητα από το αντικείμενο των εργασιών 

τους, ή αν είναι ημεδαπές ή αλλοδαπές ή τη νομική μορφή µε την οποία λειτουργούν 

ή αν υπάγονται στις διατάξεις οποιουδήποτε νόμου ή σε οποιοδήποτε φορολογικό 

καθεστώς.  

Οι επιχειρήσεις που τηρούν προαιρετικά βιβλία Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ, κατά το 

χρόνο αναπροσαρμογής, δεν υποχρεώνονται σε αναπροσαρμογή.  

Η αναπροσαρμογή πραγματοποιείται με λογιστικές εγγραφές, που καταχωρούνται 

υποχρεωτικά στα βιβλία των επιχειρήσεων μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου του έτους 

αναπροσαρμογής.  

Σε αναπροσαρμογή υπόκειται μόνο η αξία των γηπέδων και κτιρίων και όχι η αξία 

όλων των παγίων στοιχείων που συγκεντρώνουν τα εννοιολογικά χαρακτηριστικά του 

ακινήτου (π.χ. περιφράξεις, ασφαλτοστρώσεις, αποχετεύσεις).  

Η αναπροσαρμογή πραγματοποιείται με πολλαπλασιασμό της αξίας κτήσης, 

συμπλήρωσης και βελτίωσης των γηπέδων και κτιρίων, με συντελεστές 

αναπροσαρμογής, για τον καθορισμό των οποίων λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος 

κτήσης του ακινήτου και το ύψος του πληθωρισμού.  

Η πρώτη αναπροσαρμογή έγινε μέχρι τις 31/12/1992 με πολλαπλασιασμό της αξίας 

κτήσης με τους πιο κάτω συντελεστές.  

XPONOΛOΓlA ΚΤΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ  ΓΗΠΕΔΑ ΚΤΙΡΙΑ  

1 .  που αποκτήθηκαν - αποπερατώθηκαν    

 μέχρι 31/12/1987 με συντελεστή  2,30  2  

2.  που αποκτήθηκαν - αποπερατώθηκαν από   

 1/1/1988 μέχρι 31/12/1990 με συντελεστή 1,60  1,40  

3.  που αποκτήθηκαν - αποπερατώθηκαν από   

 1/1/1991 μέχρι 31/12/1991 με συντελεστή 1,25  1,10  

Οι συντελεστές αναπροσαρμογής για την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων, 

που θα πραγματοποιηθεί το έτος 1996, θα καθορισθούν με αποφάσεις του 

Υπουργού Οικονομικών.  

Εάν τα ακίνητα βρίσκονται σε περιοχή, στην οποία ισχύει το σύστημα αντικειμενικού 

προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων και η αναπροσαρμοσμένη αξία του ακινήτου 



που προκύπτει με βάση τους συντελεστές, είναι μεγαλύτερη αυτής, που 

προσδιορίζεται με βάση το σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού, θεωρείται ως 

αναπροσαρμοσμένη αξία του ακινήτου, η αξία που προκύπτει με βάση το σύστημα 

του αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων.  

Για τα ακίνητα που αποκτήθηκαν μέχρι 31-12-1987, ως αξία κτήσης λαμβάνεται αυτή 

που προέκυψε μετά την αναπροσαρμογή τους με βάση τις διατάξεις της Ε. 

2665/84/22-2-88 απόφασης.  

Εάν τα ακίνητα βρίσκονται σε περιοχή που ισχύει το σύστημα του αντικειμενικού 

προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων και η αξία με την οποία εμφανίζονται στα 

λογιστικά βιβλία, είναι μεγαλύτερη από αυτή που προκύπτει με βάση τον 

αντικειμενικό προσδιορισμό, τότε δεν γίνεται καμία εγγραφή αναπροσαρμογής της 

αξίας τους και συνεχίζουν να εμφανίζονται με την αξία που είναι καταχωρημένη στα 

βιβλία.  

Εάν τα ακίνητα βρίσκονται σε περιοχές που δεν ισχύει το σύστημα του αντικειμενικού 

προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων και από την αναπροσαρμογή τους με βάση 

τους συντελεστές, προκύπτει αξία μεγαλύτερη εκείνης της πραγματικής, μπορεί να 

ληφθεί ως αναπροσαρμοσμένη αξία των ακινήτων, η πραγματική αξία τους, που 

αποδεικνύεται με κάθε πρόσφορο μέσο (εκτίμηση αξίας άλλων ακινήτων που 

βρίσκονται στην ίδια περιοχή ή στην πλησιέστερη περιοχή, από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. 

ή από άλλη Δημόσια Υπηρεσία, εκτίμηση αξίας από τραπεζικούς οργανισμούς για 

λήψη δανείων κ.λ.π.), με τον περιορισμό ότι, σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να είναι 

μικρότερη εκείνης που εμφανίζεται στα βιβλία της επιχείρησης.  

Οι επιχειρήσεις που προβαίνουν σε αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων τους, 

υποχρεούνται να αναγράφουν στους ισολογισμούς τους την ημερομηνία της 

τελευταίας αναπροσαρμογής.  

Σε αναπροσαρμογή υπόκεινται η αξία συμπληρώσεων ή βελτιώσεων των ακινήτων 

και η αξία εγκαταστάσεων των κτιρίων (ηλεκτρολογικές, υδραυλικές, μηχανολογικές, 

κλιματιστικές, κ.λ.π.) που συνδέονται αναπόσπαστα με αυτά και έχουν προσαυξήσει 

την αξία τους.  

Η αναπροσαρμογή γίνεται με τη χρησιμοποίηση συντελεστή αναπροσαρμογής, 

ανάλογο του χρόνου που πραγματοποιήθηκαν οι δαπάνες αυτές.  

Οι αποσβέσεις επί της αξίας κάθε κτιρίου, που έχουν γίνει μέχρι και την προηγούμενη 

από το χρόνο της αναπροσαρμογής διαχειριστική χρήση αναπροσαρμόζονται στο 

σύνολό τους, με βάση τους συντελεστές. Από την υπεραξία αφαιρείται το χρεωστικό 

υπόλοιπο του λογαριασμού «Κέρδη και ζημιές» και το υπόλοιπο κεφαλαιοποιείται και 

φορολογείται με συντελεστή 1 % που βαρύνει την επιχείρηση (δεν εκπίπτει από τα 

ακαθάριστα έσοδά της και δεν συμψηφίζεται με το φόρο εισοδήματος).  



3.1.2 ΟΜΑΔΑ 2η: ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ  
 

Στην ομάδα 2 παρακολουθούνται τα αποθέματα της ξενοδοχειακής 

επιχείρησης, που προέρχονται από απογραφή ή από αγορά και προορίζονται 

να πουληθούν ή να αναλωθούν για την λειτουργία, συντήρηση και επισκευή 

του ξενοδοχείου.  

20 ’’Εμπορεύματα’’ 

Είναι τα υλικά αγαθά, που αποκτώνται από την οικονομική μονάδα με σκοπό 

να μεταπωλούνται στην κατάσταση που αγοράζονται Τέτοια εμπορεύματα για 

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

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

- Οι λογαριασμοί 20 - 28 λειτουργούν ως εξής:  

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

της προηγούμενης απογραφής.  

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

αγοραζομένων αγαθών και πιστώνονται με τις ενδεχόμενες επιστροφές 

αγορών και τις εκτός τιμολογίου εκπτώσεις.  

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

80.00 "Λογαριασμός γενικής εκμετάλλευσης" με την αξία των αρχικών 

αποθεμάτων και την αξία των καθαρών, μετά την αφαίρεση των 

επιστροφών και των εκτός τιμολογίου εκπτώσεων, αγορών της χρήσεως, 

και χρεώνονται, με πίστωση του 80.00 με την αξία των τελικών 

αποθεμάτων.  

Οι αγορές αποθεμάτων που γίνονται κατά τη διάρκεια της χρήσεως, 

καταχωρούνται στη χρέωση των λογαριασμών της ομάδας 2 με την τιμή 

κτήσεώς τους, δηλαδή με την τιμολογιακή τους αξία προσαυξημένη με τα 

ειδικά έξοδα αγοράς (π.χ. έξοδα μεταφοράς και παραλαβής των αγαθών).  

Η χρέωση των λογαριασμών αποθεμάτων για κάθε αγορά γίνεται κατά την 

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

επιχείρηση κατά την παραλαβή των αγαθών, χρεώνονται οι λογαριασμοί 

αποθεμάτων με τη συμφωνημένη αξία των αγαθών που παραλαμβάνονται με 

πίστωση του λογαριασμού 56.02 "Αγορές υπό τακτοποίηση".  



Όταν παραληφθεί το τιμολόγιο, χρεώνεται ο 56.02 και πιστώνεται ο 

λογαριασμός του προμηθευτή ή τα χρηματικά διαθέσιμα. Ενδεχόμενη 

χρηματική διαφορά τακτοποιείται με χρεωπίστωση των σχετικών 

λογαριασμών.  

Αντί για τον παραπάνω λογιστικό χειρισμό είναι δυνατόν να γίνει η 

παρακολούθηση ως εξής:  

Χρεώνεται ο λογαριασμός 20.99. "Προϋπολογισμένες αγορές" και πιστώνεται ο 

58 "Λογαριασμοί περιοδικής κατανομής". Όταν παραληφθεί το τιμολόγιο, 

γίνεται η αντίστροφη εγγραφή, εξισώνονται οι δύο λογαριασμοί και στην 

συνέχεια καταχωρείται η εγγραφή της αγοράς αποθεμάτων.  

24  "Πρώτες και βοηθητικές ύλες"  

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

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

εστιατόριο του ξενοδοχείου επεξεργάζεται τρόφιμα.)  

24  «Υλικά συσκευασίας»  

Είναι τα υλικά αγαθά, που η οικονομική μονάδα αποκτά με σκοπό τη 

χρησιμοποίησή τους για την συσκευασία των προϊόντων της, ώστε αυτά να 

φθάνουν σε καλή κατάσταση στους πελάτες (π.χ. χαρτί περιτυλίγματος.)  

25  «Αναλώσιμα υλικά»  

Είναι τα υλικά αγαθά, που η οικονομική μονάδα αποκτά με προορισμό την 

ανάλωσή τους για συντήρηση του πάγιου εξοπλισμού της και γενικά για την 

εξασφάλιση των αναγκαίων συνθηκών λειτουργίας των κύριων και 

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

26   «Ανταλλακτικά πάγιων στοιχείων  

Είναι τα υλικά αγαθά, που η οικονομική μονάδα αποκτάει με σκοπό την 

ανάλωσή τους για συντήρηση και επισκευή του πάγιου εξοπλισμού της.  

 

 



28  "Είδη συσκευασίας"  

Είναι τα υλικά μέσα, που χρησιμοποιούνται από την οικονομική μονάδα για τη 

συσκευασία εμπορευμάτων ή προϊόντων της και παραδίνονται στους πελάτες 

μαζί με το περιεχόμενό τους. Τα είδη συσκευασίας είναι επιστρεπτέα ή μη 

επιστρεπτέα, ανάλογα με τη συμφωνία που γίνεται κατά την πώληση σχετικά 

με την επιστροφή τους ή μη (π.χ. μπουκάλια αναψυκτικών).  

 

Αποτίμηση αποθεμάτων Τα αποθέματα που προέρχονται από αγορές 

αποτιμώνται στην κατά είδος χαμηλότερη τιμή μεταξύ κτήσεως και τρέχουσας 

τιμής αγοράς κατά την ημέρα κλεισίματος του ισολογισμού.  

 

Τιμή κτήσης είναι η αξία αγοράς, που αναγράφεται στα τιμολόγια, μειωμένη κατά τις 

εκπτώσεις που χορηγούνται από τους προμηθευτές, απαλλαγμένη από τους φόρους 

και τα τέλη που δε βαρύνουν την ξενοδοχειακή μονάδα και αυξημένη με τα ειδικά 

έξοδα αγοράς (όπως μεταφορικά, δασμοί κ.α.)  

Τρέχουσα τιμή αγοράς είναι η τιμή αντικαταστάσεως του συγκεκριμένου 

αποθέματος, δηλαδή η τιμή στην οποία η ξενοδοχειακή μονάδα μπορεί να 

προμηθευτεί το αγαθό, κατά την ημέρα συντάξεως της απογραφής, από τη συνήθη 

αγορά, με συνήθεις όρους και κάτω από κανονικές συνθήκες, χωρίς να λαμβάνονται 

υπόψη περιπτωσιακά και προσωρινά γεγονότα που προκαλούν αδικαιολόγητες 

προσωρινές διακυμάνσεις τιμών. Για τον υπολογισμό της λαμβάνονται υπόψη και τα 

ειδικά έξοδα αγοράς.  

Η τιμή κτήσης υπολογίζεται με οποιαδήποτε από τις παραδεκτές μεθόδους με 

την προϋπόθεση ότι θα εφαρμόζεται πάγια. Κατ' εξαίρεση, για τη βελτίωση της 

λειτουργικότητας της επιχείρησης ή για άλλους σπουδαίους λόγους, επιτρέπεται 

η αλλαγή μεθόδου προσδιορισμού της τιμής κτήσης μετά από έγκριση της 

Επιτροπής Λογιστικών Βιβλίων. Η έγκριση δίνεται μετά από αίτηση που 

υποβάλλεται στον προϊστάμενο Δ.Ο.Υ. 5 μήνες πριν από τη λήξη της 

διαχειριστικής χρήσης.  

Οι βασικότερες μέθοδοι υπολογισμού της τιμής κτήσης είναι:  



1) Η μέθοδος του μέσου σταθμικού κόστους που η τιμή υπολογίζεται με τον εξής 

τύπο.  

 

Μέση σταθμική τιμή κτήσεως =     αξία αποθέματος + αξία αγορών περιόδου 

                                               

Ποσ.αποθ/τος εν.περ.+ ποσ.που αγορ.στην περ. 

      

                                                                                                   

2) Η μέθοδος του κυκλοφοριακού μέσου όρου ή των διαδοχικών υπολοίπων 
που μετά από κάθε εισαγωγή καθορίζεται η μέση τιμή του υπολοίπου με τον εξής 

τύπο:  

 

3) Η μέθοδος πρώτη εισαγωγή - πρώτη εξαγωγή (F.I.F.O.) που η πρώτη 

εισαγωγή (αγορά) εξάγεται πρώτη (first in - first out). Τα αποθέματα της 

απογραφής προέρχονται από τις τελευταίες αγορές της χρήσης και 

αποτιμώνται στις τιμές που αντίστοιχα αγοράστηκαν.  

Η μέθοδος τελευταία εισαγωγή – πρώτη εξαγωγή(L.I.F.O.)που η πρώτη 

εξαγωγή προέρχεται από την τελευταία εισαγωγή (Iast in first out). Τα 

αποθέματα τέλους χρήσεως προέρχονται από τις παλαιότερες εισαγωγές.  

Η μέθοδος του βασικού αποθέματος που τα αποθέματα τέλους χρήσεως 

διακρίνονται σε δυο μέρη. Το ένα αντιστοιχεί στο βασικό απόθεμα, που 

αντιπροσωπεύει την ελάχιστη ποσότητα (στοκ ασφαλείας), που κρίνεται 

αναγκαία για την ομαλή δραστηριότητα της ξενοδοχειακής επιχείρησης και 

το άλλο το πιο πάνω από αυτό απόθεμα (υπεραπόθεμα).  

Το βασικό απόθεμα αποτιμάται στην αξία της αρχικής κτήσεώς του και το 

υπεραπόθεμα με μία από τις παραπάνω μεθόδους υπολογισμού της τιμής 

Τιμή κτήσης  =  αξία προηγ.υπολ.+ αξία νέας αγορ.σε τιμ.κτης. 

                                Ποσοτ.προηγ.υπολ. + ποσοτ.νέας αγορ. 



κτήσεως.  

Η μέθοδος του εξατομικευμένου κόστους που τα αποθέματα πα-

ρακολουθούνται όχι μόνο κατά είδος, αλλά και κατά συγκεκριμένες 

παρτίδες αγοράς, που έτσι αποκτούν αυτοτέλεια κόστους. Κατά την 

αποτίμηση των αποθεμάτων της απογραφής, αυτά αναλύονται σε 

ποσότητες κατά παρτίδα από την οποία προέρχονται και αποτιμώνται στο 

κόστος της συγκεκριμένης παρτίδας, ανεξάρτητα από το χρόνο αγοράς 

τους.  

 

3.1.3 ΟΜΑΔΑ 3η: ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ  
 

Παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα χρεόγραφα και τα 

διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της ξενοδοχειακής μονάδος.  

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις είναι αυτές που είναι εισπρακτέες μέσα στη χρήση 

που ακολουθεί, κατά το κλείσιμο του ισολογισμού.  

30  Πελάτες  

Παρακολουθούνται οι απαιτήσεις της ξενοδοχειακής επιχείρησης, που 

δημιουργούνται από την πώληση αγαθών και υπηρεσιών στους πελάτες της και 

κατ’ εξαίρεση ορισμένες υποχρεώσεις της έναντι πελατών της.  

30.00 «Πελάτες εσωτερικού». Παρακολουθούνται οι απαιτήσεις από πωλήσεις που 

γίνονται στο εσωτερικό της χώρας, εκτός από εκείνες που προέρχονται από 

πωλήσεις, είτε προς το Ελληνικό Δημόσιο είτε προς Ν.Π.Δ.Δ. και Δημόσιες 

Επιχειρήσεις που παρακολουθούνται αντίστοιχα στους λογαριασμούς 30.02 και 

30.03. 

30.05 «Προκαταβολές πελατών». Παρακολουθούνται οι προκαταβολές που 

εισπράττει το ξενοδοχείο από πελάτες για μελλοντική συγκεκριμένη κράτηση 

δωματίου. Η προκαταβολή συμψηφίζεται κατά την τελική εκκαθάριση του 

λογαριασμού του πελάτη. Εάν ο πελάτης δεν τηρήσει κάποιο όρο της συμφωνίας και 

χάσει προκαταβολή ή μέρος αυτής, το ποσό μεταφέρεται από τον 30.05 στον 

74.98.00 «Αποζημιώσεις από πελάτες».  



Την προκαταβολή την εισπράττει ο κεντρικός ταμίας του ξενοδοχείου, ο οποίος 

εκδίδει γραµµάτιο είσπραξης εις τετραπλούν:  

α. Το πρωτότυπο για το λογιστήριο.  

Β. Το δεύτερο αντίγραφο µε τίτλο «απόδειξη είσπραξης» στέλνεται στον 

πελάτη ως απόδειξη του ξενοδοχείου για την είσπραξη της προκαταβολής.  

Γ. Το τρίτο αντίγραφο παραδίνεται στην υποδοχή για να ενηµερωθεί το σχετικό 

βιβλίο, στο οποίο παρακολουθούνται οι προκαταβολές των πελατών.  

Δ. Το τέταρτο αντίγραφο παραμένει στο στέλεχος.  

30.08 «Πελάτες – πρακτορεία». Πρακτορεία είναι οι τουριστικές επιχειρήσεις που 

αναλαμβάνουν μεταξύ των άλλων δραστηριοτήτων τους την ενοικίαση δωματίων στα 

ξενοδοχεία για λογαριασμό των πελατών τους, µε σκοπό το κέρδος.  

Ο πελάτης που διανυκτερεύει στο ξενοδοχείο µε εντολή του πρακτορείου, 

πρέπει να έχει μαζί του την εντολή χρέωσης (voucher) του πρακτορείου, στην 

οποία αναφέρεται το ύψος της υποχρέωσης που αναλαμβάνει να καλύψει το 

πρακτορείο για λογαριασμό του πελάτη του απέναντι στο ξενοδοχείο.  

30.09 «Πελάτες – άλλα ξενοδοχεία». Όταν άλλο ξενοδοχείο µας στείλει πελάτες του 

προσωρινά μέχρι να ελευθερωθεί κάποιο δικό του δωμάτιο, χρησιµοποιούµε τον 

λογαριασμό 30.09. «Πελάτες – άλλα ξενοδοχεία» .  

30.10 «Πελάτες Πιστωτικών Καρτών». Για τους πελάτες που μένουν στο 

ξενοδοχείο και µας έχουν ενημερώσει ότι θα πληρώσουν µε πιστωτική κάρτα, 

χρησιµοποιούµε τον λογαριασμό 30.10. Όταν, µε βάση την πιστωτική του κάρτα, 

εισπράξουμε το ποσόν από την τράπεζα, αυτό θα είναι μειωμένο µε την προμήθεια 

που δικαιούται η ίδια τράπεζα.  

30.97 «Πελάτες επισφαλείς» 30.99 ‘’Επίδικοι πελάτες». Παρακολουθούνται οι 
απαιτήσεις κατά πελατών, που η είσπραξή τους γίνεται . επισφαλής (αμφίβολης 

ρευστοποίησης) και όταν καταθέτουμε δικαστική αγωγή εναvτίoν των πελατών.  

Για την απόσβεση των επισφαλών απαιτήσεων σχηματίζεται πρόβλεψη (η 

οποία αναγνωρίζεται φορολογικά προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα) 

σε ποσοστό 1 % επί της αναγραφόμενης στα τιμολόγια πώλησης ή παροχής 



υπηρεσιών αξίας αφού αφαιρεθούν οι επιστροφές ή εκπτώσεις που 

προκύπτουν από τα βιβλία.  

Το ποσό αυτό για κάθε διαχειριστική χρήση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο 

από το 50% του συνολικού χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού πελάτες, 

όπως αυτός εμφανίζεται στην απογραφή τέλους χρήσης. Στον υπολογισμό 

του ποσοστού 1% δεν περιλαμβάνεται η αξία των πωλήσεων ή παροχής 

υπηρεσιών προς το Δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ. λόγω της φερεγγυότητας των 

πελατών αυτών.  

Όταν το αποθεματικό των προβλέψεων καλύψει το 50% του χρεωστικού 

υπολοίπου του λογαριασμού πελάτες, η επιχείρηση πρέπει να σταματήσει να 

κάνει πρόβλεψη. Εάν στην συνέχεια αυξηθεί το υπόλοιπο του λογαριασμού 

του, η επιχείρηση αποκτά πάλι το δικαίωμα να σχηματίσει πρόβλεψη.  

Εάν κάποιος πελάτης χαρακτηρισθεί επισφαλής και εκ των υστέρων 

εισπραχθεί το ποσό της απαίτησής του, η επιχείρηση πρέπει να μεταφέρει στα 

αποτελέσματα χρήσης το ποσό που εισέπραξε. Οι προβλέψεις πιθανών 

ζημιών για επισφαλείς και επίδικες απαιτήσεις γίνονται µε χρέωση του 68.09 

«Λοιπές προβλέψεις εκμεταλλεύσεως» και πίστωση του 44.09 «Λοιπές 

προβλέψεις εκμεταλλεύσεως» και αναγνωρίζονται φορολογικά.  

Εάν η επιχείρηση θέλει να δείξει τις πραγματικές προβλέψεις για τους 

επισφαλείς πελάτες που είναι αυξημένες έναντι αυτών που ορίζει ο νόμος, τότε 

η εγγραφή για το επιπλέον ποσό γίνεται µε χρέωση του 83.11 «Προβλέψεις για 

επισφαλείς απαιτήσεις» και πίστωση του 44.11 «Προβλέψεις για επισφαλείς 

απαιτήσεις» και το ποσό αυτό δεν αναγνωρίζεται φορολογικά.  

«Γραµµάτια εισπρακτέα»  

Παρακολουθούνται οι απαιτήσεις κατά τρίτων, που είναι ενσωµατωµένες σε 

τίτλους συναλλαγματικών ή γραµµατίων εις διαταγήν.  

Τα γραµµάτια εισπρακτέα δεν κινούνται στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, γιατί 

ο πελάτης ως επί το πλείστον πληρώνει µε μετρητά, επιταγή, πιστωτική κάρτα 

ή voucher πρακτορείου ταξιδίων.  

«Παραγγελίες στο εξωτερικό»  



Η αξία κτήσεως των αγαθών που εισάγονται από το εξωτερικό για κάθε 

παραγγελία συγκεντρώνεται και παρακολουθείται προσωρινά στο λογαριασμό 

αυτό (εάν είναι πάγια στον 32.00 ή κυκλοφοριακά στον 32.01). Μετά από την 

παραλαβή των αγαθών και την ολοκλήρωση της συγκεντρώσεως της αξίας 

κτήσεώς τους, το ποσό μεταφέρεται στους σχετικούς λογαριασμούς των 

ομάδων 1 και 2.  

32.02 «Προεµβάςµατα µέσω Τραπεζών» – 32.03 «Ανέκκλητες πιστώσεις µέσω 
Τραπεζών». Στους διάμεσους λογαριασμούς 32.02 και 32.03 είναι δυνατό να 

παρακολουθούνται, προσωρινά, προεµβάςµατα που γίνονται ή ανέκκλητες 

πιστώσεις που ανοίγονται για πολλές παραγγελίες μαζί, όταν ο άμεσος διαχωρισμός 

τους κατά παραγγελία είναι αδύνατος ή δύσκολος. Μόλις εκλείψουν οι λόγοι των 

προσωρινών καταχωρήσεων, τα ποσά μεταφέρονται στους 32.00 και 32.01 κατά 

περίπτωση.  

«Χρεώστες διάφοροι»  

Παρακολουθούνται οι απαιτήσεις, που δεν υπάγονται σε οποιαδήποτε 

κατηγορία απαιτήσεων από εκείνες που παρακολουθούνται στους άλλους 

λογαριασμούς της ομάδας 3.  

33.00 «Προκαταβολές προσωπικού». Καταχωρούνται οι προκαταβολές που 

δίνονται στο προσωπικό έναντι των αποδοχών της μισθολογικής περιόδου. Ο λογ. 

33.00 πιστώνεται µε τα ποσά που παρακρατούνται κατά την εκκαθάριση των 

αποδοχών, τα οποία είναι ίσα µε τις δοσμένες προκαταβολές, οπότε εξισώνεται.  

33.01 «Χρηματικές διευκολύνσεις προσωπικού». Παρακολουθούνται οι 

χρηματικές διευκολύνσεις προσωρινού χαρακτήρα που γίνονται στο προσωπικό.  

33.02 «Δάνεια προσωπικού». Παρακολουθούνται τα ποσά που καταβάλλονται στο 

προσωπικό µε μορφή δανείου και επιβαρύνονται µε χαρτόσημο.  

33.13 «Ελληνικό Δημόσιο – προκαταβληµένοι και παρακρατηµένοι φόροι». 
Παρακολουθούνται οι απαιτήσεις της οικονομικής μονάδας κατά του Ελληνικού 

Δημοσίου, που προέρχονται από φόρους που προκαταβάλλονται ή παρακρατούνται 

κατά την είσπραξη µεριςµάτων ή άλλων εισοδημάτων.  

Ειδικότερα για τους υπολογαριασµούς του 33.13 ισχύουν τα εξής:  



α) Ο λογαριασμός 33.13.00 «Προκαταβολή φόρου εισοδήματος» χρεώνεται 

στο τέλος της χρήσεως µε το ποσό της προκαταβολής φόρου εισοδήματος για 

την επόμενη χρήση, που προκύπτει από τη δήλωση φόρου εισοδήματος της 

κλειόµενης χρήσεως, µε αντίστοιχη πίστωση του λογαριασμού 54.08 

«Λογαριασμός εκκαθαρίσεως φόρων-τελών ετήσιας δήλωσης φόρου 

εισοδήματος». Στο τέλος της επόμενης χρήσης, το υπόλοιπο του λογαριασμού 

33.13.00 μεταφέρεται στη χρέωση του λογαριασμού 54.08.  

 .  ‘  

β) Στους λογαριασμούς 33.13.01-99 καταχωρούνται τα ποσά που 

παρακρατούνται, κατά τη διάρκεια της χρήσης, για φόρο εισοδήματος από τα 

εισοδήματα που εισπράττονται από την οικονομική μονάδα από κινητές αξίες ή 

από τις εισπράξεις για άλλες αιτίες (π.χ. φόρο εργολάβων). Στο τέλος της 

χρήσης, όσα από τα ποσά αυτά, σύμφωνα µε τη φορολογική νομοθεσία που 

ισχύει κάθε φορά, είναι δυνατό να συμψηφίζονται µε το φόρο εισοδήματος της 

κλειόµενης χρήσεως, μεταφέρονται στη χρέωση του λογαριασμού 54.08, ενώ 

τα υπόλοιπα που δεν συμψηφίζονται, μεταφέρονται στη χρέωση του 

λογαριασμού 63.00 «Φόρος εισοδήματος µη συµψηφιζόµενος».  

33.14. «Ελληνικό Δημόσιο λοιπές απαιτήσεις». Παρακολουθούνται οι άλλες 
απαιτήσεις της οικονομικής μονάδας κατά του Ελληνικού Δημοσίου, που δεν 

προέρχονται από συναλλαγές που αφορούν το αντικείμενό της.  

Ειδικότερα για τους υπολογαριασµούς του 33.14 ισχύουν τα εξής:  

α) Στο λογαριασμό 33.14.00 «Απαιτήσεις από ειδικές επιχορηγήσεις» κα-

ταχωρούνται οι απαιτήσεις που προέρχονται από δικαιώματα της οικονομικής 

μονάδας για την είσπραξη ποσών Π.χ. λόγω επιχορηγήσεων ή συµµετοχής 

του Ελληνικού Δημοσίου σε έξοδα ή επενδυτικές δαπάνες της.  

Β) Στο λογαριασμό 33.14.01 «Δασμοί και λοιποί φόροι εισαγωγής προς 
επιστροφή» είναι δυνατό να καταχωρούνται τα ποσά δασμών, φόρων και 

τελών που καταβάλλονται, προσωρινά, κατά την εισαγωγή από το εξωτερικό 

διαφόρων αγαθών, που προορίζονται για βιοµηχανοποίηση και εξαγωγή ή 

επανεξαγωγή ή πώληση σε πρόσωπα εσωτερικού που δικαιούνται ατέλεια. Τα 

ποσά, τα οποία μετά την επανεξαγωγή επιστρέφονται στην οικονομική 

μονάδα, καταχωρούνται στην πίστωση του λογαριασμού 33.14.01 και οι τυχόν 



διαφορές μεταφέρονται στο λογαριασμό 63.98.99 «Λοιποί φόροι-τέλη».  

33.17, 33.18 «Λογαριασμοί δεσµευµένων καταθέσεων». Παρακολουθούνται οι 
καταθέσεις που γίνονται κυρίως στις Τράπεζες, µε την μορφή δεσµεύσεως για 

διάφορους λόγους πχ έκδοση εγγυητικών επιστολών.  

33.23, 33.24 «Χρεώστες – πρακτορεία, άλλα ξενοδοχεία». Οι πελάτες που μένουν 

στο ξενοδοχείο και είναι κατευθυνόμενοι από πρακτορεία ή άλλα ξενοδοχεία, 

φεύγοντας δεν πληρώνουν τον λογαριασμό, ο οποίος είναι υποχρέωση για πληρωμή 

των πρακτορείων και άλλων ξενοδοχείων. Όταν τους στείλουμε το λογαριασμό 

πιστώνουμε τον 30.08 «Πελάτες – πρακτορεία» ή 30.09 «Πελάτες – άλλα 

ξενοδοχεία» και χρεώνουμε τον 33.23 «Χρεώστες – πρακτορεία» ή 33.24 «Χρεώστες 

άλλα ξενοδοχεία» αντίστοιχα. Παράδειγμα υπάρχει στην ανάλυση των λογαριασμών 

30.08 και 30.09.  

33.90 «Επιταγές, εισπρακτέες». Παρακολουθούνται οι µεταχρονολογηµένες 

επιταγές δηλ. Αυτές που η ηµεροµηνία εκδόσεώς τους είναι µεταχρονολογηµένη και 

έχουν εκδοθεί από πελάτες ή άλλους χρεώστες της επιχειρήσεως.  

33.91 «Επιταγές σφραγισμένες». Παρακολουθούνται οι επιταγές που έχουν 

εμφανισθεί στην Τράπεζα για είσπραξη, αλλά δεν έγινε δυνατή η είσπραξή τους γιατί 

δεν υπήρχε το αντίστοιχο ποσό μέσα στον λογαριασμό του εκδότη, είναι δηλαδή 

ακάλυπτες επιταγές, και σφραγίζονται από την Τράπεζα. Η σφράγιση γίνεται µόνο 

εάν η επιταγή εμφανισθεί στην Τράπεζα μέσα σε 8 ημέρες από την ηµεροµηνία εκ-

δόσεως. Στην περίπτωση αυτή κινείται µέσω Τραπέζης η δικαστική αγωγή κατά του 

εκδότη της επιταγής. Στην αντίθετη περίπτωση εµφανίσεως της επιταγής μετά από 8 

ημέρες δεν σφραγίζεται και η δικαστική αγωγή υποκινείται από τον κάτοχο της 

επιταγής.  

33.97 «Χρεώστες επισφαλείς». Παρακολουθούνται οι διάφοροι χρεώστε ς της 
οικονομικής μονάδας, που χαρακτηρίζονται ως επισφαλείς, λόγω αμφίβολης 

ρευστοποίησης των απαιτήσεων.  

Οι προβλέψεις για πιθανές ζημιές που γίνονται γι’ αυτές τις απαιτήσεις, 

καταχωρούνται σε χρέωση του λογαριασμού 68.09 «Λοιπές προβλέψεις 

εκμεταλλεύσεως», µε αντίστοιχη πίστωση του λογ. 44.09 «Λοιπές προβλέψεις 

εκμεταλλεύσεως». Παράδειγμα αντίστοιχο υπάρχει στην ανάλυση του 

λογαριασμού 30.97 «Πελάτες επισφαλείς»  



«Επίδικες απαιτήσεις κατά Ελληνικού Δημοσίου». Παρακολουθούνται οι 
απαιτήσεις της οικονομικής μονάδας κατά του Ελληνικού Δημοσίου που 

μετατρέπονται σε επίδικες.  

34. «Χρεόγραφα»  

Παρακολουθούνται τα χρεόγραφα-μετοχές Α.Ε., ομολογίες,  

έντοκα γραµµάτια του Ελληνικού Δημοσίου, μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων, 

ομόλογα Τραπεζών- τα οποία αποκτώνται από την οικονομική μονάδα µε 

σκοπό την τοποθέτηση κεφαλαίων της και την πραγµατοποίηση από αυτά 

άμεσης προσόδου.  

Τα χρεόγραφα καταχωρούνται µε την αξία κτήσεώς τους συν τα ειδικά έξοδα 

αγορών τους.  

Παρακολουθούνται ακόμη στους υπολογαριασµούς οι µερισµαταποδείξεις των 

μετοχών, που αποκόπτονται από τις αντίστοιχες μετοχές μετά την έγκριση του 

ισολογισμού της Α.Ε. από τη γενική συνέλευση των μετόχων της και τη 

γνωστοποίηση της ηµεροµηνίας πληρωμής των µεριςµάτων.  

Στις περιπτώσεις που στις μετοχές δεν είναι ενσωµατωµένες µε-

ρισµαταποδείξεις (π.χ. στις ονομαστικές μετοχές), η απαίτηση της οικονοµικής 

μονάδας για είσπραξη µερισµάτων καταχωρείται στον λογαριασμό 33.95 

«Λοιποί χρεώστες διάφοροι» µε πίστωση του 76.01 ‘Έσοδα χρεογράφων».  

Όταν πωλούνται χρεόγραφα, πιστώνεται ο λογ. 34 και χρεώνεται ο 64.12.02 

«Διαφορές (ζημιές) από πώληση χρεογράφων», όταν πρόκειται για ζημία ή ο 

76.04.02 «Διαφορές (κέρδη) από πώληση χρεογράφων» όταν πρόκειται για 

κέρδος. Αποτέλεσμα είναι η διαφορά µεταξύ της αξίας κτήσεως και της τιμής 

πώλησης.  

 

 

 

 



Αποτίμηση συµµετοχών και χρεογράφων  

1) Αποτίμηση μετοχών, ομολογιών, λοιπών χρεογράφων εισηγμένων στο 
Χρηματιστήριο, καθώς και μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων.  

Τα πιο πάνω χρεόγραφα αποτιμώνται στην κατ’ είδος χαμηλότερη τιμή, 

μεταξύ της τιμής κτήσης και της τρέχουσας τιμής.  

Τρέχουσα τιμή είναι ο μέσος όρος της χρηματιστηριακής τιμής τους κατά τον 

τελευταίο μήνα της χρήσης.  

Για τα αμοιβαία κεφάλαια τρέχουσα τιμή είναι ο μέσος όρος της καθαρής 

τιμής τους κατά τον τελευταίο μήνα της χρήσης.  

2) Αποτίμηση μετοχών ανωνύμων εταιρειών µη εισηγμένων στο 
Χρηματιστήριο και συµµετοχών σε επιχειρήσεις που δεν έχουν μορφή Α.Ε. 
Οι μετοχές ανωνύμων εταιρειών που δεν έχουν εισαχθεί στο Χρηματιστήριο 

καθώς και οι συµµετοχές σε επιχειρήσεις που δεν έχουν τη μορφή ανώνυμης 

εταιρείας αποτιμώνται πάντοτε στην τιμή κτήσης τους σύμφωνα µε τον Κ.Β.Σ.  

3) Αποτίμηση κάθε φύσεως χρεογράφων και τίτλων µε χαρακτήρα 
προθεσµιακής κατάθεσης ή εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο. Τα κάθε φύσεως 

χρεόγραφα και οι τίτλοι που έχουν χαρακτήρα προθεσµιακής κατάθεσης και δεν 

έχουν εισαχθεί στο Χρηματιστήριο, όπως είναι τα έντοκα γραµµάτια του 

Δημοσίου, αποτιμώνται στην κατ’ είδος παρούσα αξία τους κατά την ημέρα 

κλεισίματος του ισολογισμού. Η κατ’ είδος παρούσα αξία προσδιορίζεται µε 

βάση το ετήσιο επιτόκιο κάθε χρεογράφου ή τίτλου.  

35. «Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων»  

Παρακολουθούνται οι απαιτήσεις της ξενοδοχειακής μονάδας από τους 

υπαλλήλους και τους άλλους συνεργάτες της, που προέρχονται από ποσά που 

πληρώνονται σ’ αυτούς προσωρινά για την εκτέλεση για λογαριασμό της, 

συγκεκριμένου έργου ή εργασίας.  

 

 

 



«Μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού».  

Οι μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού και παθητικού δημιουργούνται, κατά 

κανόνα, στο τέλος κάθε χρήσεως µε σκοπό τη χρονική τακτοποίηση των 

εξόδων και εσόδων, έτσι ώστε στα αποτελέσματά της να περιλαμβάνονται 

µόνο τα έσοδα και έξοδα που πράγματι αφορούν την συγκεκριμένη αυτή 

χρήση, δηλαδή ισόχρονα έσοδα και έξοδα.  

36.00 «Έξοδα επόμενων χρήσεων». Καταχωρούνται τα έξοδα που πληρώνονται 

μέσα στη χρήση, ανήκουν όμως στην επόμενη ή σε επόμενες χρήσεις.  

36.01 «Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα». Καταχωρούνται τα έσοδα που ανήκουν 

στην κλειόµενη παρούσα χρήση, αλλά δεν εισπράττονται μέσα σ’ αυτή.  

36.02 Αγορές υπό παραλαβή. Παρακολουθούνται οι υπό παραλαβή αγορές, για τις 

οποίες περιέρχονται τα τιμολόγια στην οικονομική μονάδα πριν από τη λήξη της 

χρήσεως, ενώ τα αγαθά δεν έχουν παραληφθεί ακόμη μέχρι το τέλος της χρήσεως.  

36.03 ‘’Εκπτώσεις επί αγορών χρήσεως υπό διακανονισμό». Στον λογαριασμό 

αυτό καταχωρούνται οι εκπτώσεις αγορών που η ξενοδοχειακή μονάδα δικαιούται 

στο τέλος της χρήσεως, µε βάση συμφωνίες που έχει µε προμηθευτές της, εφόσον 

δεν της έχει αναγγελθεί το ποσό αυτών και για το λόγο αυτό δεν μπορεί να χρεώσει 

τον λογαριασμό του προμηθευτή.  

38 "Χρηματικά διαθέσιμα".  

Παρακολουθούνται τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονοµικής 

μονάδας όπως μετρητά, ληξιπρόθεσμα τοκομερίδια, καταθέσεις όψεως και 

προθεσμίας.  

Για τα τοκομερίδια που έχουν λήξει, χρεώνεται ο 38.02 "Ληγμένα τοκομερίδια 

προς είσπραξη" και πιστώνεται ο 76.01.02 "Έσοδα οµολογιών Ελληνικών 

δανείων" ή 76.01.07 "Έσοδα ομολογιών αλλοδαπών δανείων κατά 

περίπτωση".  

 

 

 



Αποτίμηση απαιτήσεων, υποχρεώσεων, διαθεσίμων και λοιπών 
περιουσιακών στοιχείων που εκφράζονται σε ξένο νόµισµα.  

Οι απαιτήσεις, οι υποχρεώσεις, τα διαθέσιμα και τα λοιπά περιουσιακά 

στοιχεία που. εκφράζονται σε ξένο νόµισµα, οπουδήποτε και αν βρίσκονται 

όλα αυτά τα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης, αποτιμώνται σε ευρώ µε 

το ποσό που προκύπτει από τη μετατροπή του ξένου νοµίσµατος:  

1. Για τις απαιτήσεις, τις υποχρεώσεις και τα διαθέσιμα µε βάση την επίσημη 

τιμή του κατά την ημέρα της απογραφής.  

2. Για τα χρεόγραφα και τίτλους γενικά, τα στοιχεία του πάγιου ενεργητικού, 

εκτός από τις µακροπρόθεσµες απαιτήσεις και τα αποθέματα αγαθών 

γενικά, µε βάση την επίσημη τιμή του κατά την ημέρα κτήσεως (αγοράς ή 

ιδιοκατασκευής).  

Οι συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν κατά την αποτίμηση σε ευρώ 

των απαιτήσεων και των λοιπών υποχρεώσεων σε ξένο νόµισµα 

καταχωρούνται σε ιδιαίτερους λογαριασμούς προβλέψεων κατά ξένο νόµισµα, 

µε διάκριση σε προερχόμενες από βραχυπρόθεσμες ή µακροπρόθεσµες 

απαιτήσεις και υποχρεώσεις και μεταφέρονται σε αποτελεσματικούς 

λογαριασμούς ως εξής:  

Όταν προέρχονται από βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις και υποχρεώσεις, 
στο τέλος κάθε χρήσης  

α) τα χρεωστικά υπόλοιπα των πιο πάνω λογαριασμών προβλέψεων 

μεταφέρονται σε αποτελεσματικό λογαριασμό της κλειόµενης χρήσης 

(81.00.04 "Συναλλαγματικές διαφορές") που εμφανίζεται μετά στον 86.02.07 

'Έκτακτα και ανόργανα έξοδα"  

 β)  τα πιστωτικά υπόλοιπα παραμένουν στον 44.14 "Προβλέψεις για 

συναλλαγματικές διαφορές από αποτίμηση απαιτήσεων και λοιπών 

υποχρεώσεων" και την επόμενη χρήση μεταφέρονται στον 81.01.04 

"Συναλλαγματικές διαφορές" που εμφανίζεται μετά στον 86.02.00 "Έκτακτα και 

ανόργανα έσοδα".  

2. Όταν προέρχονται από µακροπρόθεσµες απαιτήσεις και υποχρεώσεις 
στο τέλος κάθε χρήσης  



α) τα χρεωστικά υπόλοιπα των πιο πάνω λογαριασμών προβλέψεων 

μεταφέρονται σε αποτελεσματικό λογαριασμό της κλειόµενης χρήσης (81.00.04 

"Συναλλαγματικές διαφορές")  

β) από τα πιστωτικά υπόλοιπα αυτών μεταφέρονται σε αποτελεσµατικό 

λογαριασμό κάθε χρήσης (81.01.04 "Συναλλαγματικές διαφορές"), µόνο το 

µέρος εκείνο που αντιστοιχεί στις απαιτήσεις και τις υποχρεώσεις σε ξένο 

νόµισµα που εισπράχθηκαν ή πληρώθηκαν μέσα στη χρήση, ενώ το υπόλοιπο 

εμφανίζεται στον ισολογισμό (44.14).  

Εάν προηγήθηκαν μερικοί συµψηφισµοί των πιστωτικών υπολοίπων των 

λογαριασμών προβλέψεων (44.14) µε χρεωστικές Συναλλαγματικές Διαφορές, 

το µέρος των πιστωτικών υπολοίπων που μεταφέρεται σε αποτελεσματικό 

λογαριασμό κάθε χρήσης (81.01.04) προσδιορίζεται κατ' αναλογία, µε βάση τα 

αρχικά υπόλοιπα και τα μετά τους συµψηφισµούς αντίστοιχα πιστωτικά 

υπόλοιπα των πιο πάνω λογαριασμών προβλέψεων, κατά ξένο νόµισµα.  

Οι συναλλαγματικές διαφορές, χρεωστικές ή πιστωτικές που προκύπτουν κατά 

την αποτίμηση σε ευρώ των χρεογράφων, αποθεμάτων, διαθεσίμων και παγίων 

(εκτός των µακροπρόθεσµων απαιτήσεων), µεταφέρονται σε αποτελεσματικό 

λογαριασμό της χρήσης στην οποία δημιουργήθηκαν (81.00.04 ή 81.01.04).  

 

3.1.4 ΟΜΑΔΑ 4η: ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ – ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ - 
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  
 

Καθαρή θέση είναι το ίδιο κεφάλαιο κάθε ξενοδοχειακής μονάδας.  

Πρόβλεψη είναι η κράτηση ορισμένου ποσού, που γίνεται κατά το κλείσιμο του 

ισολογισμού της ξενοδοχειακής μονάδας, σε βάρος του λογαριασμού γενικής 

εκμεταλλεύσεως ή του λογαριασμού αποτελεσµάτων χρήσεως.  

Μακροπρόθεσμες είναι οι υποχρεώσεις εκείνες, για τις οποίες η προθεσμία 

εξοφλήσεώς τους λήγει μετά το τέλος της επόμενης χρήσεως.  

40. "Κεφάλαιο"  

Το κεφάλαιο, στις ατομικές επιχειρήσεις αντιστοιχεί στην καθαρή περιουσία 



τους και στις εταιρείες αντιπροσωπεύει την ονομαστική αξία των μετοχών ή 

εταιρικών μεριδίων ή µερίδων.  

Καταβλημένο κεφάλαιο Α.Ε είναι το µέρος της ονομαστικής αξίας των μετοχών της 

που έχει εισπραχτεί.  

Οφειλόµενο κεφάλαιο για την Α.Ε είναι το µέρος του μετοχικού της κεφαλαίου που οι 

μέτοχοι οφείλουν να καταβάλουν, για να εξοφληθεί η αξία των μετοχών τους.  

Απόσβεση του μετοχικού κεφαλαίου Α.Ε είναι η απόδοση στους μετόχους, της 

ονομαστικής αξίας των μετοχών τους, που προβλέπεται από το καταστατικό και 

γίνεται, από τα προς διάθεση κέρδη ή από αποθεματικά της εταιρείας.  

Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου Α.Ε είναι η απόδοση, στους µετόχους της 

εταιρείας, της ονομαστικής αξίας των μετοχών τους, που γίνεται από το καταβλημένο 

μετοχικό κεφάλαιο έπειτα από νομότυπη απόφαση της γενικής συνέλευσης.  

Η κάλυψη του Μετοχικού Κεφαλαίου γίνεται µε πίστωση των σχετικών 

υπολογαριασµών του 40 και µε χρέωση του 33.03 "Μέτοχοι λογαριασμός 

καλύψεως κεφαλαίου". Για το ποσό που πρέπει να καταβληθεί μέχρι τέλος της 

επόμενης χρήσης χρεώνεται ο 33.04 "Οφειλόµενο κεφάλαιο" και πιστώνεται ο 

33.03.  

Για το ποσό που θα πληρωθεί μετά το τέλος της επόμενης χρήσης, χρεώνεται ο 

18.12 "Οφειλόµενο κεφάλαιο" και πιστώνεται ο 33.03."Μέτοχοι λογαριασμός 

καλύψεως κεφαλαίου".  

Από τον λογαριασμό 18.12 μεταφέρονται στο τέλος κάθε χρήσεως στην 

χρέωση του 33.04 "Οφειλόµενο κεφάλαιο" οι δόσεις που πρέπει να 

καταβληθούν μέσα στην επόμενη χρήση.  

Με τις εγγραφές αυτές ο λογαριασμός 33.03 εξισώνεται.  

Σε περίπτωση αποσβέσεως του μετοχικού κεφαλαίου Α.Ε εφαρμόζονται τα 

εξής:  

1. Με το ποσό της αποσβέσεως του Μετοχικού Κεφαλαίου χρεώνεται ο 

λογαριασμός 88.99 "Κέρδη προς διάθεση" µε πίστωση του λογαριασμού 

53.16 "Μέτοχοι αξία μετόχων τους προς απόδοση λόγω αποσβέσεως ή µει-



ώσεως του κεφαλαίου". Ο λογαριασμός 53.16 εξισώνεται µε την πληρωμή 

στους μετόχους των σχετικών ποσών.  

2. Σε περίπτωση που η απόσβεση γίνεται µε χρησιμοποίηση αποθεµατικών, 

τα σχετικά ποσά μεταφέρονται από τους σχετικούς υπολογαριασµούς του 

41 στο λογαριασμό 88.07 "Λογ. αποθεματικών προς διάθεση".  

3. Με το ποσό της αποσβέσεως χρεώνεται ο 40.00 ή 40.01 µε πίστωση του 

λογαριασμού 40.04 "Κοινό μετοχικό κεφάλαιο αποσβεσμένο" ή 40.05 

"Προνομιούχο μετοχικό κεφάλαιο αποσβεσμένο".  

4. Οι μετοχές επικαρπίας, που εκδίδονται σε αντικατάσταση των µετοχών που 

ακυρώνονται, καταχωρούνται σε λογαριασμούς τάξεως.  

Σε περίπτωση μειώσεως του μετοχικού κεφαλαίου Α.Ε. µε το σχετικό ποσό της 

μειώσεως, που αποφασίζεται νομότυπα, χρεώνεται ο λογαριασμός 40.00 ή 

40.01, κατά περίπτωση, µε πίστωση του λογαριασμού 53.16, που τελικά 

εξισώνεται µε την καταβολή στους μετόχους των σχετικών ποσών 

41."Αποθεµατικά - Διαφορές Αναπροσαρμογής Επιχορηγήσεις Επενδύσεων"  

Αποθεματικά είναι συσσωρευµένα καθαρά κέρδη που δεν έχουν διανεμηθεί, 

ούτε έχουν ενσωματωθεί στο μετοχικό ή εταιρικό κεφάλαιο.  

41.00 - 41.01 "Διαφορά από έκδοση μετοχών ή εταιρικών μεριδίων υπέρ το 
άρτιο". Είναι το πλεόνασμα που προκύπτει από την έκδοση μετοχών ή εταιρικών 

µεριδίων Ε.Π.Ε σε τιμή μεγαλύτερη από την ονομαστική τους.  

41.02 "Τακτικό αποθεματικό". Είναι αυτό που σχηματίζεται σύµφωνα µε τις 

διατάξεις περί Α.Ε και Ε.Π.Ε που ισχύουν κάθε φορά. Η κράτηση για τακτικό 

αποθεματικό είναι τουλάχιστον 20% επί των καθαρών κερδών της χρήσεως και 

είναι υποχρεωτική μέχρι να φθάσει το 1/3 του εταιρικού - μετοχικού κεφαλαίου. 

Όταν η χρήση κλείσει µε ζημιά, δεν υπολογίζεται τακτικό αποθεματικό. Εάν 

υπάρχουν ζημιές προηγούμενων χρήσεων, το τακτικό αποθεματικό 

υπολογίζεται επί του υπολοίπου των κερδών που απομένει μετά την κάλυψη 

των ζημιών.  

41.03 "Αποθεματικά καταστατικού". Είναι αυτά που σχηματίζονται σύμφωνα µε το 

καταστατικό της εταιρείας.  

 



41.04-41.05 “ Ειδικά και έκτακτα αποθεματικά”. σχηματίζονται σύμφωνα µε 

απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων.  

41.06 - 41.07 "Διαφορές από αναπροσαρμογή". Είναι η υπεραξία που προκύπτει 

από αναπροσαρμογή της αξίας περιουσιακών στοιχείων του ισολογισμού. Ο 

λογαριασμός 41.06 "Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας συµµετοχών και 

χρεογράφων" πιστώνεται µε την ονομαστική αξία μετοχών ή εταιρικών μεριδίων 

άλλων εταιρειών, στις οποίες η ξενοδοχειακή μονάδα συµµετέχει, µε χρέωση των 

υπολογαριασµών του 18 ή [ου 34. Οι μετοχές αυτές λαμβάνονται χωρίς αντάλλαγμα 

έπειτα από νόµιµη αναπροσαρμογή ισολογισμών ή κεφαλαιοποίηση αποθεματικών.  

41.08 "Αφορολόγητα αποθεματικά". Είναι αυτά που σχηματίζονται από καθαρά 

κέρδη και δεν υπάγονται σε φορολογία εισοδήματος.  

Οι λογαριασμοί 41.02 "Τακτικό αποθεματικό", 41.03 ''Αποθεματικά 

καταστατικού", 41.04 "Ειδικά αποθεματικά", 41.05 "Έκτακτα αποθεματικά", και 

41.08 "Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων" πιστώνονται µε τα 

αποθεματικά που σχηματίζονται από τα καθαρά κέρδη χρήσεως, µε χρέωση του 

λογαριασμού 88.99 "Κέρδη προς διάθεση".  

41.09 "Αποθεματικό για ίδιες μετοχές". Πιστώνεται µε το αποθεµατικό που 

σχηματίζεται για την κάλυψη της αξίας κτήσεως μετοχών εκδόσεως της εταιρείας, 

σύμφωνα µε την νομοθεσία που ισχύει κάθε φορά.  

41.10 "Επιχορηγήσεις πάγιων επενδύσεων". Καταχωρούνται τα ποσά που 

εισπράττει η ξενοδοχειακή μονάδα από το Κράτος, Δήμους κ.λπ. για την απόκτηση 

πάγιων στοιχείων µε βάση ισχύοντα αναπτυξιακό νόμο.  

Ο λογαριασμός 41.1Ο πιστώνεται µε χρέωση των χρηματικών διαθεσίµων.  

42. "Αποτελέσματα εις νέο".  

42.00 "Υπόλοιπο κερδών εις νέο". Το τελικό υπόλοιπο που αποµένει μετά τη 

διάθεση των κερδών µεταφέρεται από τον λογαριασμό 88.99 “Κέρδη προς διάθεση” 

στον 42.00. 

42.01 “Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο”. Το ποσό των ζημιών που μένει 

ακάλυπτο μεταφέρεται από το λογαριασμό 88.98 “Ζημιές εις νέο” στον 42.01. 



42.02 “Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων”. Στον 42.02 μεταφέρεται από 

τον 42.01 το ποσό εκείνο των ζημιών, που δεν καλύπτεται κατά την επόμενη χρήση 

από κέρδη της ή από διάθεση αποθεματικών. 

42.04. "Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων". Το 

υπόλοιπο που παρουσιάζει ο λογαριασμός 42.04 στο τέλος κάθε χρήσεως 

µεταφέρεται στο λογαριασμό 88.06 διαφορές φορολογικού ελέγχου 

προηγούμενων χρήσεων.  

43."Ποσά προορισμένα για αύξηση του κεφαλαίου" 

Παρακολουθούνται οι καταθέσεις μετόχων ή εταίρων και τα διαθέσιμα µερίσµατα 

χρήσεως που προορίζονται για να καλυφθεί η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.  

44. "Προβλέψεις"  

Πρόβλεψη είναι η κράτηση ορισμένου ποσού, που γίνεται κατά το κλείσιμο του 

ισολογισμού της ξενοδοχειακής μονάδας, σε βάρος του λογαριασμού γενικής 

εκμετάλλευσης ή του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως. Η κράτηση αυτή 

αποβλέπει:1) στην κάλυψη ζημιάς ή 2) εξόδων ή 3) ενδεχόμενης υποτίμησης 

στοιχείων του ενεργητικού, όταν κατά την ηµεροµηνία συντάξεως του 

ισολογισμού, είναι πιθανή η πραγματοποίησή τους, χωρίς όμως να είναι 

γνωστό το ακριβές µέγεθός τους ή ο χρόνος πραγματοποιήσεως ή και τα δύο.  

Οι προβλέψεις διακρίνονται στις εξής δύο βασικές κατηγορίες:  

1) Στις προβλέψεις για κινδύνους εκμετάλλευσης, που σχηµατίζονται µε 

χρέωση των υπολογαριασµών του 68 "Προβλέψεις εκµεταλλεύσεως" και 

πίστωση των δέκα πρώτων υπολογαριασµών του 44 (44.00 έως και 44.09).  

Τα έξοδα που πραγματοποιούνται κατά τις επόμενες χρήσεις - µε εξαίρεση τη 

ζημιά από εκποίηση συµµετοχών σε λοιπές, εκτός από Α.Ε, ξενοδοχειακές 

μονάδες,- για τα οποία είχαν σχηματιστεί προβλέψεις, καταχωρούνται στους 

λογαριασμούς εξόδων της ομάδας 6. Μετά από κάθε καταχώρηση εξόδων 

αυτής της μορφής, από τις σχηµατισµένες προβλέψεις μεταφέρονται, µε 

χρέωση των υπολογαριασµών του 44 και πίστωση του λογαριασμού 78.05 

"Χρησιµοποιηµένες προβλέψεις για κάλυψη εξόδων εκμετάλλευσης" τα ποσά 

των προβλέψεων που είχαν σχηματιστεί για τα έξοδα που ήδη 

πραγματοποιήθηκαν. Η μεταφορά των ποσών αυτών γίνεται μέχρι το όριο 



καλύψεώς τους, δηλαδή στον 78.05 µεταφέρεται ολόκληρη η σχηµατισµένη 

πρόβλεψη, αν αυτή είναι μικρότερη ή ίση µε τα έξοδα που ήδη 

πραγματοποιήθηκαν, αλλιώς µεταφέρεται ποσό ίσο µε τα έξοδα που ήδη 

πραγµατοποιήθηκαν.  

Οι προβλέψεις για υποτιμήσεις συµµετοχών σε λοιπές, εκτός από Α.Ε, 

ξενοδοχειακές μονάδες καταχωρούνται στην πίστωση του 18.00.19 ή του 

18.01.19, µε χρέωση του λογαριασμού 68.01 "Προβλέψεις για υποτιμήσεις 

συµµετοχών σε λοιπές, πλην ΑΕ, επιχειρήσεις".  

2) Στις προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους (έκτακτες ζημιές και έξοδα), που 

σχηματίζονται µε χρέωση των υπολογαριασµών του 83 "Προβλέψεις για 

έκτακτους κινδύνους" και πίστωση των δέκα επόµενων υπολογαριασµών του 

44 (44.10 έως και 44.19), µε εξαίρεση τις προβλέψεις για υποτιμήσεις 

συµµετοχών σε λοιπές, εκτός από Α.Ε, ξενοδοχειακές μονάδες, που 

καταχωρούνται στην πίστωση του 18.00.19 ή 18.01.19.  

Οι έκτακτες ζημίες και τα έκτακτα έξοδα που πραγματοποιούνται κατά τις 

επόμενες χρήσεις, για τις περιπτώσεις των οποίων είχαν σχηματιστεί 

προβλέψεις, καταχωρούνται στους υπολογαριασµούς του 81 και 82.  

Μετά από κάθε καταχώρηση ζημιάς \ή εξόδων αυτής της μορφής, από τις 

σχηµατισµένες προβλέψεις μεταφέρονται, µε χρέωση των υπολογαριασµών 

του 44 και πίστωση του 84.01 'Έσοδα από χρησιµοποιηµένες προβλέψεις 

προηγούμενων χρήσεων για έκτακτους κινδύνους" τα ποσά των προβλέψεων 

που είχαν σχηματιστεί για τις ζημιές και τα έξοδα που ήδη 

πραγματοποιήθηκαν. Η μεταφορά των ποσών αυτών γίνεται μέχρι το όριο 

καλύψεώς τους, δηλαδή στο λογαριασμό 84.01 μεταφέρεται ολόκληρη η 

σχηµατισµένη πρόβλεψη, αν αυτή είναι μικρότερη από τις ζημιές ή τα έξοδα 

που ήδη πραγματοποιήθηκαν, αλλιώς µεταφέρεται ποσό ίσο µε τις ζημιές ή τα 

έξοδα που ήδη πραγµατοποιήθηκαν.  

Οι σχηµατισµένες προβλέψεις αναπροσαρμόζονται στο τέλος κάθε χρήσης, µε 

βάση τις νέες συνθήκες που στο μεταξύ έχουν διαµορφωθεί. Αν υπάρχουν ποσά 

προβλέψεων που δε χρησιµοποιήθηκαν, είτε επειδή οι ζημιές ή τα έξοδα που 

πραγματοποιήθηκαν ήταν μικρότερα από τις σχηµατισµένες γι' αυτά προβλέψεις, είτε 

επειδή εξέλιπαν οι κίνδυνοι για τους οποίους είχαν σχηματιστεί, μεταφέρονται στην 

πίστωση του 84.00 "Έσοδα από αχρησιμοποίητες προβλέψεις προηγούμενων 



χρήσεων".  

44.00 "Προβλέψεις για αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την 
υπηρεσία". Υπολογίζονται και σχηµατίζονται στο τέλος κάθε χρήσης και καλύπτουν, 

τουλάχιστον, τις αποζηµιώσεις εξόδου από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης, 

κατά το επόµενο έτος.  

Οι προβλέψεις θα σχηµατισθούν µε χρέωση των οργανικών εξόδων της 

χρήσης δηλ. του 68.00 "Προβλέψεις για αποζηµίωση προσωπικού λόγω 

εξόδου από την υπηρεσία" και πίστωση του 44.00.00 "Σχηµατισµένες 

προβλέψεις". Τα ποσά που θα πληρώνονται στο προσωπικό, που θα 

αποχωρεί από την υπηρεσία, θα καταχωρούνται στη χρέωση του 44.00.01 

"Χρησιµοποιηµένες προβλέψεις".  

Μετά από κάθε τέτοια καταχώρηση θα γίνεται τακτοποίηση των λογαριασµών 

44.00.00 και 44.00.01 ως εξής:  

1) Εάν το ποσό που πληρώθηκε είναι µεγαλύτερο από το ποσό της 

σχηµατισµένης πρόβλεψης, σχηµατίζεται ισόποση µε τη διαφορά 

συµπληρωµατική πρόβλεψη, µε πίστωση του 44.00.00 "Σχηµατισµένες 

προβλέψεις" και χρέωση του 68 "Προβλέψεις εκµεταλλεύσεως" για το ποσό 

που αφορά την κλειόµενη χρήση ή 82.00 'Έξοδα προηγούµενων χρήσεων" 

για το ποσό που αφορά προηγούµενες χρήσεις.  

2) Εάν το ποσό που πληρώθηκε είναι µικρότερο από το ποσό της 

σχηµατισµένης πρόβλεψης, το επιπλέον ποσό της πρόβλεψης µεταφέρεται, 

µε χρέωση του λογαριασµού 44.00.00 "Σχηµατισµένες προβλέψεις" στην 

πίστωση του 84.00 "Έσοδα από αχρησιµοποίητες προβλέψεις 

προηγούµενων χρήσεων".  

Μετά από τις παραπάνω τακτοποιήσεις τα χρεωστικά υπόλοιπα του 44.00.01 είναι 

ίσα µε τα αντίστοιχα πιστωτικά του 44.00.00, στους οποίους και µεταφέρονται στο 

τέλος κάθε χρήσης.  

44.10 "Προβλέψεις απαξιώσεων και υποτιµήσεων πάγιων στοιχείων". Σχετικά 

αναφέρονται στην ανάλυση του λογαριασµού 10. "Εδαφικές εκτάσεις".  

44.11 "Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις". Σχετικά αναφέρονται στην 

ανάλυση του λογαριασµού 30.97 "Επισφαλείς πελάτες".  



44.14 "Προβλέψεις για συναλλαγµατικές διαφορές από αποτίµηση απαιτήσεων 
και λοιπών υποχρεώσεων". Σχετικά αναφέρονται στο κεφάλαιο αποτίµηση 

απαιτήσεων, υποχρεώσεων, διαθέσιµων και λοιπών περιουσιακών στοιχείων που 

εκφράζονται σε ξένο νόµισµα. (Στην 3η οµάδα).  

44.15 "Προβλέψεις για συναλλαγµατικές διαφορές από πιστώσεις και δάνεια 
για κτήσεις παγίων στοιχείων". Σχετικά αναφέρονται στην ανάλυση του 16.15 

"Συναλλαγµατικές διαφορές από πιστώσεις και δάνεια για κτήσεις παγίων στοιχείων".  

45   ‘’Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις’’ 

Μακροπρόθεσµες είναι οι υποχρεώσεις εκείνες, για τις οποίες η προθεσµία 

εξοφλήσεώς τους λήγει µετά από το τέλος της επόµενης χρήσης. Κάθε 

µακροπρόθεσµη υποχρέωση που µετατρέπεται σε βραχυπρόθεσµη, 

µεταφέρεται στην 5η οµάδα.  

Οι µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις σε ξένο νόµισµα αποτιµούνται µε βάση την 

επίσηµη τιµή του ξένου νοµίσµατος (τιµή πωλήσεως) κατά την ηµέρα 

κλεισίµατος του ισολογισµού.  

Στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις είναι κυρίως 

τα τραπεζικά δάνεια που συνάπτουν, µε υποθήκη τις εδαφικές εκτάσεις και τις 

κτιριακές τους εγκαταστάσεις.  

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις είναι αυτές, για τις οποίες η προθεσµία 

εξοφλήσεώς τους λήγει µέχρι το τέλος της επόµενης χρήσης.  

 

3.1.5 ΟΜΑΔΑ 5Η: ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
 

50 "Προµηθευτές"  

Παρακολουθούνται οι δοσοληψίες της ξενοδοχειακής µονάδος µε τους 

προµηθευτές της, από τους οποίους αγοράζει περιουσιακά στοιχεία ή 

υπηρεσίες.  

50.00, 50.01 "Προµηθευτές εσωτερικού - εξωτερικού". Παρακολουθούνται οι 
υποχρεώσεις της ξενοδοχειακής µονάδος από τις επί πιστώσει αγορές της από 



προµηθευτές εσωτερικού και εξωτερικού αντίστοιχα.  

50.04 "Προµηθευτές - εγγυήσεις ειδών συσκευασίας". Παρακολουθούνται τα 

ποσά που καταβάλλει η ξενοδοχειακή µονάδα στους προµηθευτές της ως εγγύηση 

για την κανονική επιστροφή των ειδών συσκευασίας, που παραλαµβάνει µε την 

υποχρέωση να τα επιστρέψει. Οταν τα επιστρέφει στους προµηθευτές, πιστώνεται ο 

λογαριασµός και εξισώνεται.  

50.05 "Προκαταβολές σε προµηθευτές". Παρακολουθούνται τα ποσά που 

καταβάλλονται σε προµηθευτές, προκαταβολικά, για την εκτέλεση παραγγελιών 

εκτός από όσα αφορούν πάγια στοιχεία. Ο λογαριασµός αυτός κινείται όταν οι 

προκαταβολές που δίνονται, αφορούν σηµαντικές παραγγελίες που η εκτέλεσή τους 

απαιτεί πολύ χρόνο. Με την εκτέλεση της παραγγελίας το υπόλοιπο του λογαριασµού 

50.05 µεταφέρεται στη χρέωση του προσωπικού λ,ογαριασµού του προµηθευτή. Για 

τις προκαταβολές που δίνονται σε προµηθευτές και αφορούν πάγια στοιχεία, κινείται 

ο λογαριασµός 50.08 "Προµηθευτές εσωτερικού λογαριασµός πάγιων στοιχείων", ή ο 

15.09 "Προκαταβολές κτήσεως παγίων στοιχείων" ή ο 32.00 "Παραγγελίες πάγιων 

στοιχείων".  

50.06 "Προµηθευτές - παρακρατηµένες εγγυήσεις". Παρακολουθούνται τα ποσά 

που η ξενοδοχειακή µονάδα παρακρατεί για εγγύηση από τους προµηθευτές.  

50.07 "Προµηθευτές αντίθετος λογαριασµός ειδών συσκευασίας".  

Παρακολουθούνται τα επιστρεπτέα σε προµηθευτές είδη συσκευασίας ως 

εξής:  

1. Ο 50.07 χρεώνεται µε πίστωση του λογαριασµού του προµηθευτή, µε την 

αξία που αναγράφεται στο τιµολόγιο των επιστρεπτέων ειδών συσκευασίας.  

2. Κατά την επιστροφή των ειδών συσκευασίας γίνεται αντίστροφη από την 

παραπάνω εγγραφή.  

3. Εάν κατά την επιστροφή των ειδών συσκευασίας σε όχι καλή κατάσταση, ο 

προµηθευτής αποτιµάει τα επιστρεφόµενα σε µέρος της αρχικής αξίας 

τους, ο 50.07 πιστώνεται µε την ολική αξία και χρεώνεται ο λογαριασµός 

του προµηθευτή µε το ποσό που αυτός αναγνωρίζει και ο 61.98.01 

''Αποζηµιώσεις για φθορά ειδών συσκευασίας προµηθευτών" µε τη 

διαφορά.  



4. Εάν καταστραφούν τα επιστρεπτέα είδη συσκευασίας πριν από την 

επιστροφή τους, χρεώνεται ο 61.98.01 και πιστώνεται ο 50.07.  

5. Εάν η οικονοµική µονάδα αποφασίσει να κρατήσει τα είδη συσκευασίας 

των προµηθευτών της για να τα χρησιµοποιήσει σαν δικά της, χρεώνεται ο 

28 ''Είδη συσκευασίας" και πιστώνεται ο 50.07.  

6. "Γραµµάτια πληρωτέα"  

Παρακολουθούνται οι υποχρεώσεις της ξενοδοχειακής µονάδος, που είναι 

ενσωµατωµένες σε τίτλους συναλλαγµατικών ή γραµµατίων εις διαταγήν. 

Πιστώνεται µε την αποδοχή των συναλλαγµατικών ή την έκδοση των 

γραµµατίων και χρεώνεται µε την πληρωµή τους.  

Οι τόκοι που περιλαµβάνονται στα άληκτα γραµµάτια πληρωτέα κατά το τέλος 

της χρήσεως, καταχωρούνται στους αντίθετους λογαριασµούς 51.03, 51.04 

και 51.05 και στον ισολογισµό εµφανίζονται αφαιρετικά από το συνολικό ποσό 

των γραµµατίων πληρωτέων. Η διαδικασία αυτή δεν είναι υποχρεωτική, αν 

όµως γίνει σε κάποια χρήση, υποχρεωτικά εφαρµόζεται πάγια και στις 

επόµενες χρήσεις.  

Στην περίπτωση που οι τόκοι διαχωρίζονται από το κόστος προµήθειας 

πάγιων ή κυκλοφοριακών στοιχείων, οι τόκοι που αναλογούν µέχρι τη λήξη 

της χρήσεως αυτής καταχωρούνται στον 65.06, ενώ οι τόκοι που αναλογούν 

µετά τη λήξη της χρήσεως καταχωρούνται στους αντίθετους λογαριασµούς 

51.03, 51.04 και 51.05.  

52. "Τράπεζες - λογαριασµοί βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων". 
Παρακολουθούνται οι υποχρεώσεις της ξενοδοχειακής µονάδος από 

βραχυπρόθεσµες τραπεζικές χρηµατοδοτήσεις προς αυτή.  

53 "Πιστωτές διάφοροι"  

Παρακολουθούνται οι υποχρεώσεις της ξενοδοχειακής µονάδος, που δεν 

υπάγονται σε άλλη κατηγορία υποχρεώσεων της 5ης οµάδας.  

53.00 "Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες". Χρησιµοποιείται όταν οι λογιστικές 

εγγραφές των µισθοδοτικών καταστάσεων πληρωµής του προσωπικού γίνονται 

συµψηφιστικά. Εάν οι αποδοχές, µέσα σε εύλογο χρόνο, δεν ζητηθούν από τους 

δικαιούχους, µεταφέρονται στην πίστωση του 53.03 "Οφειλόµενες αµοιβές 



προσωπικού".  

Η εγγραφή µισθοδοσίας είναι:  

53.01 "Μερίσµατα πληρωτέα". Ο λογαριασµός λειτουργεί όπως πιο κάτω:  

Πιστώνεται, µε χρέωση 1) του 88.99 "Κέρδη προς διάθεση", µε τα διανεµητέα 

µερίσµατα χρήσεως και 2) του 53.02 "Προµερίσµατα πληρωτέα" µε τα 

προµερίσµατα που µένουν απλήρωτα στο τέλος της χρήσεως.  

-  Χρεώνεται, µε πίστωση 1) του 33.06 "Προµερίσµατα" για τη µεταφορά των 

προµερισµάτων, 2) του 54.09.00 "Φόρος µερισµάτων", για τη µεταφορά του 

παρακρατηµένου φόρου µερισµάτων, 3) του 43.02 "Διαθέσιµα µερίσµατα 

χρήσεως για αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου για το µέρος των µερισµάτων που 

θα διατεθεί για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου 4) του 38 για τα µερίσµατα 

που καταβάλλονται στους µετόχους από την ηµεροµηνία που αρχίζει η 

πληρωµή του µερίσµατος µέχρι το τέλος της χρήσεως.  

53.02 "Προµερίσµατα πληρωτέα"  

Πιστώνεται, µε χρέωση του 33.06 "Προµερίσµατα" µε το ποσό που 

αποφασίζεται να καταβληθεί στους µετόχους ως προµέρισµα.  

-  Χρεώνεται µε τα προµερίσµατα που καταβάλλονται, µέχρι το τέλος της 

χρήσεως, στους µετόχους και µε τον παρακρατηµένο φόρο που αναλογεί σε 

αυτά.  

53.04 "Οµολογίες πληρωτέες". Καταχωρείται το πληρωτέο ποσό µέσα στην 

επόµενη χρήση που αντιστοιχεί στις εξοφλητέες οµολογίες, µε χρέωση των 45.00 

έως και 45.05  

53.05 "Τοκοµερίδια πληρωτέα", Καταχωρείται η αξία των τοκοµεριδίων 

οµολογιακών δανείων κατά τη λήξη τους, µε χρέωση του 65.00 "Τόκοι και έξοδα 

οµολογιακών δανείων".  

53.06 "Οφειλόµενες δόσεις συµµετοχών". Καταχωρούνται οι δόσεις που 

οφείλονται από συµµετοχές.  

 



53.07 "Οφειλόµενες δόσεις οµολογιών και λοιπών χρεογράφων".  

Καταχωρούνται οι δόσεις που οφείλονται από χρεόγραφα.  

53.08 "Δικαιούχοι αµοιβών", Καταχωρούνται οι αµοιβές που οφείλονται σε 

ελεύθερους επαγγελµατίες, σε µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου και σε τρίτους.  

53.09 "Δικαιούχοι χρηµατικών εγγυήσεων", Καταχωρούνται οι χρηµατικές 

εγγυήσεις που καταθέτονται στην ξενοδοχειακή µονάδα από τρίτους εκτός από 

προµηθευτές, για τους οποίους οι παρακρατηµένες εγγυήσεις καταχωρούνται στον 

50.06.  

53.14 "Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις προς εταίρους". Παρακολουθούνται οι 
βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις της ξενοδοχειακής µονάδος προς εταίρους της.  

53.15 "Δικαιούχοι οµολογιούχοι παροχών επιπλέον τόκου". Καταχωρούνται οι 
τυχόν πρόσθετες παροχές που δίνονται σε οµολογιούχους της οικονοµικής µονάδας, 

πέρα από τον τόκο των τοκοµεριδίων, µε χρέωση του 88.99 αν είναι µέρισµα ή µε 

χρέωση του 65.09 "Παροχές σε οµολογιούχους επιπλέον τόκου" αν είναι πρόσθετος 

τόκος.  

53.16 "Μέτοχοι - αξία µετοχών των προς απόδοση λόγω αποσβέσεως ή 
µειώσεως του κεφαλαίου". Καταχωρούνται η ονοµαστική αξία των µετοχών και τα 

ποσά που καταβάλλονται στους µετόχους Α.Ε λόγω αποσβέσεως ή µειώσεως του 

κεφαλαίου της.  

53.17-53.18 "Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόµενη χρήση 
σε δρχ. και σε ξένο νόµισµα". Παρακολουθούνται οι µακροπρόθεσµες 

υποχρεώσεις που µετατρέπονται σε βραχυπρόθεσµες.  

53.90 "Επιταγές πληρωτέες". Παρακολουθούνται οι µεταχρονολογηµένες επιταγές, 

δηλ. αυτές που έχουµε εκδόσει µε ηµεροµηνία λήξεως (πληρωµής) µεταγενέστερη 

της ηµεροµηνίας έκδοσής τους.  

53.98-53.99 "Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις σε δρχ. - ξένο νόµισµα". 
Παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις που δεν εντάσσονται σε 

κατηγορία λογαριασµών της 5ης οµάδας.  

"Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη"  



Παρακολουθούνται οι υποχρεώσεις της ξενοδοχειακής µονάδος από φόρους 

και τέλη προς το Ελληνικό Δηµόσιο, τους δήµους, τις κοινότητες και λοιπούς 

οργανισµούς δηµοσίου δικαίου.  

Πιστώνονται κατά τη διάρκεια της χρήσεως µε τα ποσά φόρων και τελών που 

πρόκειται να αποδοθούν και χρεώνονται µε τα ποσά που καταβάλλονται για 

την απόδοση των παραπάνω φόρων και τελών.  

54.00 "Φόρος προστιθέµενης αξίας". Η ξενοδοχειακή επιχείρηση αποδίδει στο 

Δηµόσιο τον φόρο προστιθέµενης αξίας που αποµένει, αν από τον φόρο εκροών 

(πωλήσεων) αφαιρεθεί ο φόρος εισροών (αγορών). Το τυχόν χρεωστικό υπόλοιπο 

του λογ. 54.00 στο τέλος της χρήσεως µεταφέρεται στον 33.13 'Έλληνικό Δηµόσιο - 

Προκαταβληµένοι και Παρακρατηµένοι φόροι" και δείχνει την απαίτηση της 

επιχειρήσεως για επιστροφή του φόρου ή συµψηφισµό.  

54.03 "Φόροι-τέλη αµοιβών προσωπικού" - 54.04 "Φόροι-τέλη αµοιβών 
τρίτων". Παρακολουθούνται ο φόρος, τα τέλη χαρτοσήµου και ΟΓΑ που 

παρακρατούνται από τις αµοιβές του προσωπικού και τις αµοιβές των τρίτων, για να 

αποδοθούν στο Δηµόσιο.  

54.05. "Φόροι - τέλη κυκλοφορίας µεταφορικών µέσων". Παρακολουθούνται οι 
φόροι και τα τέλη κυκλοφορίας των µεταφορικών µέσων της επιχείρησης.  

54.07 "Φόρος εισοδήµατος φορολογητέων κερδών". Καταχωρείται ο φόρος 

εισοδήµατος, που αναλογεί στα φορολογητέα κέρδη της χρήσεως µε χρέωση του 

88.08 "Φόρος εισοδήµατος". Το υπόλοιπο του λογαριασµού 54.07 µεταφέρεται στον 

54.08.  

54.08 "Λογαριασµός εκκαθαρίσεως φόρων-τελών ετήσιας δήλωσης φόρου 
εισοδήµατος". Κατά το κλείσιµο του ισολογισµού, όλοι οι λογαριασµοί που έχουν 

ποσά φόρων που συµπεριλαµβάνονται στη δήλωση του φόρου εισοδήµατος της 

χρήσεως, συγκεντρώνονται στον 54.08. Ο λογ. 54.08 λειτουργεί ως εξής:  

- Στη χρέωσή του µεταφέρονται τα υπόλοιπα του λογαριασµού 33.13.  

- Στην πίστωσή του µεταφέρονται τα υπόλοιπα των λογαριασµών  

54.07, 54.09.05 και 54.09.06.  



 -  Πιστώνεται µε χρέωση του 33.13.00 µε τον προκαταβλητέο φόρο για 

την επόµενη χρήση, που µεταφέρεται στη χρέωσή του 54.08 κατά το κλείσιµο 

του ισολογισµού της επόµενης χρήσης.  

Μετά από τις παραπάνω εγγραφές το υπόλοιπο του λογαριασµού 54.08 είναι 

ίσο µε το ποσό του καταβλητέου φόρου, που προκύπτει από την δήλωση 

φόρου εισοδήµατος. Για την εξόφληση του φόρου, οι πληρωµές που θα 

γίνουν στην επόµενη χρήση, καταχωρούνται στη χρέωση του 54.08.  

Μετά από τις παραπάνω εγγραφές εάν το υπόλοιπο του λογαριασµού 54.08 

είναι χρεωστικό, αυτό αντιστοιχεί στον φόρο τον επιστρεπτέο στην οικονοµική 

µονάδα.  

54.09 "Λοιποί φόροι και τέλη".  

54.09.00 "Φόρος µερισµάτων". Στον 54.09.00 καταχωρείται, µε χρέωση του 53.01 

"Μερίσµατα πληρωτέα", αµέσως µετά την έγκριση του ισολογισµού από τη γενική 

συνέλευση των µετόχων, ο φόρος που αναλογεί στα διανεµόµενα µερίσµατα. Στην 

χρέωσή του καταχωρούνται οι πληρωµές για την απόδοση του φόρου µερισµάτων.  

 

54.09.01 "Φόρος αµοιβών µελών Δ.Σ." και 54.09.02 "Χαρτόσηµο και ΟΓΑ 
αµοιβών µελών Δ.Σ". Καταχωρούνται τα ποσά των φόρων και τελών χαρτοσήµου 

που παρακρατούνται από την ξενοδοχειακή µονάδα για τις αµοιβές µελών του Δ.Σ.  

54.09.03 "Φόρος τόκων" και 54.09.04 "Χαρτόσηµο και ΟΓΑ τόκων". 
Καταχωρούνται τα ποσά των φόρων και τελών χαρτοσήµου, που παρακρατούνται 

από την ξενοδοχειακή µονάδα για τους τόκους που αυτή καταβάλλει σε τρίτους.  

54.09.09 "Τέλη καθαριότητας και φωτισµού". Καταχωρούνται µε χρέωση του 

λογαριασµού 63.04.00 "Τέλη καθαριότητας και φωτισµού", τα ποσά που 

βεβαιώνονται σε βάρος της ξενοδοχειακής µονάδας για τέλη καθαριότητας και 

δηµοτικού φωτισµού.  

54.09.12 "Φόρος αµοιβών εργολάβων". Καταχωρούνται οι φόροι, που 

παρακρατούνται από την ξενοδοχειακή µονάδα για τις αµοιβές εργολάβων της.  

54.10 "Φόρος παρεπιδηµούντων - Δηµοτικός Φόρος". Ο φόρος 



παρεπιδηµούντων εισπράττεται από τους πελάτες και αποδίδεται από την 

ξενοδοχειακή επιχείρηση στην αρµόδια Δ.Ο.Υ ή το Δηµοτικό ταµείο υπέρ του 

δικαιούχου Δήµου ή Κοινότητας, µέσα στην ίδια προθεσµία απόδοσης του ΦΠΑ και 

συγχρόνως µε την καταβολή των τελών υποβάλλεται εκτός από τη σχετική δήλωση 

και αντίγραφο εκκαθαριστικού σηµειώµατος του Φ.Π.Α. Το τέλος διαµονής 

παρεπιδηµούντων από 1/1/93 είναι 2 % επί του λογαριασµού του πελάτη.  

54.99 "Φόροι-τέλη προηγούµενων χρήσεων". Παρακολουθούνται οι φόροι και τα 

τέλη προηγούµενων χρήσεων, που για διάφορους λόγους δεν προηγήθηκε η 

καταχώρησή τους στους υπολογαριασµούς του 54, ούτε ασκήθηκε προσφυγή στα 

αρµόδια δικαστήρια. Ο λογ. 54.99 πιστώνεται µε χρέωση του 82.00 "Έξοδα 

προηγούµενων χρήσεων".  

55  "Ασφαλιστικοί οργανισµοί"  

Παρακολουθούνται οι υποχρεώσεις της οικονοµικής µονάδας προς τους 

διάφορους ασφαλιστικούς οργανισµούς από εισφορές εργοδότου και 

κρατήσεις εργαζοµένων. Εάν βεβαιωθούν οφειλές, εκτός από εκείνες που 

εµφανίζονται στους υπολογαριασµούς του 55 και οι οφειλές αυτές αφορούν τη 

χρήση µέσα στην οποία βεβαιώνονται, καταχωρούνται στους 

υπολογαριασµούς του 55, µε χρέωση των υπολογαριασµών του 60, εάν όµως 

αφορούν προηγούµενες χρήσεις, καταχωρούνται στο λογ. 55.99, µε χρέωση 

των υπολογαριασµών του 82.00 "Έξοδα προηγούµενων χρήσεων".  

55.00 "Ίδρυµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.)". Παρακολουθούνται οι 

υποχρεώσεις της ξενοδοχειακής επιχείρησης στο Ι.Κ.Α. Για τους υπαλλήλους που 

εργάζονται στο λογιστήριο και την reception, οι εισφορές είναι απλές δηλ.    

13,25 % κράτηση εργαζόµενου και 22,35 % εισφορά εργοδότη. Για όλους τους 
άλλους εργαζόµενους οι εισφορές είναι 16,7 % κράτηση εργαζόµενου και     

24,5 % εισφορά εργοδότη (δηλαδή ένσηµα βαρέα).  

55.01.00 «Ταµείο Ασφαλίσεως Ξενοδοχειακών Υπαλλήλων (Τ.Α.Ξ.Υ.)».  

Παρακολουθούνται οι υποχρεώσεις της ξενοδοχειακής επιχείρησης στο 

Τ.Α.Ξ.Υ. που είναι κράτηση εργαζόµενου και εισφορά εργοδότη από 6,4 % για 

το 1993. Από 1/1/94 – 31/12/96 το ποσοστό είναι 6,8 % και από 1/1/97 θα είναι 

7,1 %.  



 

56 "Μεταβατικοί λογαριασµοί παθητικού"  

Εξυπηρετούν το σκοπό της αναµορφώσεως των λογαριασµών του ισολογισµού 

στο πραγµατικό µέγεθός τους κατά την ηµεροµηνία λήξεως της χρήσεως.  

56.00 "Έσοδα επόµενων χρήσεων". Καταχωρούνται τα έσοδα της επόµενης 

χρήσης που έχουν εισπραχτεί την παρούσα χρήση.  

56.01 "Έξοδα χρήσεως δεδουλευµένα (πληρωτέα)". Καταχωρούνται τα έξοδα 

που ανήκουν στην παρούσα χρήση και θα πληρωθούν την επόµενη.  

Παράδειγµα  

Ο λογαριασµός της ΔΕΗ που αφορά κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύµατος για το 

χρονικό διάστηµα 20110193 - 20/12/93 δρχ. 120.000, παρελήφθη 28/12/93 και 

θα πληρωθεί τον Ιανουάριο 94.  

31/12/93  

62. ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 62.00 Ηλεκτρικό ρεύµα  

56. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ  

56.01 Έξοδα χρήσεως δεδουλευµένα (πληρωτέα)  

56.02 "Αγορές υπό τακτοποίηση". Παρακολουθούνται οι υπό τακτοποίηση αγορές 

αγαθών σε περίπτωση που το τιµολόγιο δεν περιέρχεται στην οικονοµική µονάδα 

κατά την παραλαβή των αγαθών.  

Χρεώνονται οι λογαριασµοί αποθεµάτων µε τη συµφωνηµένη αξία των αγαθών 

που παραλαµβάνονται µε πίστωση του 56.02.  

Μετά τη λήψη του τιµολογίου χρεώνεται ο 56.02 και πιστώνεται ο λογαριασµός 

του προµηθευτή ή τα χρηµατικά διαθέσιµα.  

56.03. "Εκπτώσεις επί πωλήσεων χρήσεως υπό διακανονισµό".  

Καταχωρούνται οι εκπτώσεις επί πωλήσεων που δικαιούνται οι πελάτες της 

ξενοδοχειακής µονάδος, για τις οποίες κατά το κλείσιµο του ισολογισµού δεν 



είναι γνωστό το ακριβές τους ύψος, µε χρέωση των λογαριασµών 70 - 73. Όταν 

κατά την επόµενη χρήση οριστικοποιούνται, µεταφέρονται από τον 56.03 στους 

προσωπικούς λογαριασµούς των πελατών.  

58. Λογαριασµοί περιοδικής κατανοµής .  

. Ο λογαριασµός αυτός διευκολύνει τον προσδιορισµό βραχύχρονων 

αποτελεσµάτων, ιδίως όταν δεν λειτουργεί η αναλυτική λογιστική 

εκµεταλλεύσεως. Δίνεται η ευχέρεια να καταχωρούνται στους λογαριασµούς 

εξόδων, εσόδων και αποθεµάτων τα ποσά εκείνα τα οποία, αν και δεν έχουν 

πραγµατοποιηθεί, είτε είναι γνωστά (π.χ. δώρα Χριστουγέννων, ασφάλιστρα, 

ενοίκια), είτε είναι δυνατό να προσδιορίζονται προϋπολογιστικά µε µεγάλη 

προσέγγιση και δεν έχουν ληφθεί ακόµη τα απαραίτητα δικαιολογητικά (π.χ. 

αποζηµιώσεις απολυόµενου προσωπικού, φόροι-τέλη, τόκοι δανειακών λογα-

ριασµών Τραπεζών).  

Οι υπολογαριασµοί του 58, στο τέλος της περιόδου λογαριασµού  

(π.χ. στο τέλος του τριµήνου)  

Πιστώνονται µε τα προϋπολογισµένα έξοδα, µε χρέωση των αντίστοιχων 

λογαριασµών των οµάδων 6 και 8.  

Πιστώνονται µε τις προϋπολογισµένες αγορές (π.χ. αγορές που δε 

συνοδεύονται από τιµολόγιο ή άλλο παραστατικό αξίας), µε χρέωση των 

αντίστοιχων λογαριασµών της οµάδας 2.  

Χρεώνονται µε τα προϋπολογισµένα έσοδα (π.χ. πραγµατοποιηµένες 

επιχορηγήσεις ή πριµοδοτήσεις), µε πίστωση των αντίστοιχων λογαριασµών 

των οµάδων 7 και 8.  

Η χρέωση ή πίστωση των αναλυτικών λογαριασµών του 58, που ακολουθεί το 

λογαριασµό των προϋπολογισµένων εξόδων" εσόδων και αποθεµάτων, 

γίνεται κατά το διακανονισµό τους µε πίστωση ή χρέωση των λογαριασµών 

των χρηµατικών διαθεσίµων ή των προσωπικών λογαριασµών των τρίτων ή 

κατά το λογαριασµό των αποσβέσεων και των προβλέψεων µε πίστωση των 

αντίστοιχων λογαριασµών του ισολογισµού.  

Στο τέλος της χρήσεως ο 58 εξισώνεται, επειδή, σε περίπτωση που έχουν 



πραγµατοποιηθεί έξοδα ή έσοδα που αφορούν την επόµενη χρήση ή 

προκειµένου για προ υπολογισµένες αγορές, δεν έχει παραληφθεί το σχετικό 

παραστατικό αξίας, τα αντίστοιχα ποσά µεταφέρονται στους σχετικούς 

µεταβατικούς λογαριασµούς ενεργητικού ή παθητικού.  

 

3.1.6 ΟΜΑΔΑ 6η: ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΤ' ΕΙΔΟΣ  

Στην οµάδα 6 παρακολουθούνται κατ'είδος τα έξοδα που αναφέρονται στην 

οµαλή εκµετάλλευση της χρήσης (οργανικά) και οι ετήσιες επιβαρύνσεις για 

αποσβέσεις και προβλέψεις, που ενσωµατώνονται στο λειτουργικό κόστος.  

Στους λογαριασµούς της οµάδας 6 δεν καταχωρούνται:  

1) Ποσά που αφορούν επενδύσεις ή τοποθετήσεις. Τα ποσά αυτά κα-

ταχωρούνται στους λογαριασµούς των οµάδων 1 και 3, εκτός από εκείνα 

που αφορούν τις ιδιοκατασκευές και λαµβάνονται υπόψη κατά την 

κοστολόγησή τους, οπότε χρεώνονται λογαριασµοί της οµάδας 1 και 

πιστώνεται ο λογαριασµός 78.00 'Ίδιοπαραγωγή και βελτιώσεις παγίων".  

2) Ποσά που αφορούν ζηµιές και έξοδα εξαιρετικού χαρακτήρα, που 

καταχωρούνται στον λογ. 81 "Έκτακτα και ανόργανα αποτελέσµατα".  

3) Ποσά που αφορούν ζηµιές και έξοδα προηγούµενων χρήσεων, που 

καταχωρούνται στον λογ. 82 'Έξοδα και έσοδα προηγούµενων χρήσεων".  

4) Ποσά προβλέψεων που δεν αφορούν άµεσα την εκµετάλλευση, που 

καταχωρούνται στον λογ. 83."Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους".  

5) Ποσά που αφορούν φόρο εισοδήµατος επί των αδιανέµητων κερδών της 

χρήσης, που καταχωρούνται στη χρέωση του λογ. 88.08 "Φόρος 

εισοδήµατος και εισφορά ΟΓΑ", σαν αφαιρετικά στοιχεία των 

αποτελεσµάτων χρήσεως.  

6) Τα υπολογιστικά ή τεκµαρτά έξοδα που δεν συνδέονται µε εκταµίευση και 

δεν λογιστικοποιούνται στο χρηµατοοικονοµικό κύκλωµα της γενικής 

λογιστικής (π.χ. τόκοι ιδίων κεφαλαίων, αυτασφάλιστρα).  

Τακτοποίηση λογαριασµών εξόδων στο τέλος της χρήσης  

Τα υπόλοιπα των λογαριασµών της οµάδας 6, στο τέλος της χρήσης, 

µεταφέρονται στη χρέωση του λογαριασµού 80.00 "Λογαριασµός γενικής 



εκµετάλλευσης". Εάν οι λογαριασµοί εξόδων περιλαµβάνουν και προπληρωµένα 

ποσά εξόδων που αφορούν επόµενες χρήσεις ή εάν δεν περιλαµβάνουν ποσά 

δουλευµένων εξόδων, επειδή θα πληρωθούν κατά τις επόµενες χρήσεις, πριν 

από τη µεταφορά των υπολοίπων τους στον 80.00 γίνονται εγγραφές 

τακτοποιήσεως, έτσι ώστε τα υπόλοιπα αυτά να δείχνουν το ακριβές ύψος όλων 

των δουλευµένων εξόδων εκµεταλλεύσεως της χρήσεως που κλείνει  

Οι πιο πάνω εγγραφές τακτοποιήσεως γίνονται µε την βοήθεια µεταβατικών 

λογαριασµών ενεργητικού.  

60. "Αµοιβές και έξοδα προσωπικού"  

60.00 και 60.01 "Αµοιβές έµµισθου και ηµεροµίσθιου προσωπικού". 
Καταχωρούνται οι κάθε είδους αµοιβές του έµµισθου και ηµεροµίσθιου προσωπικού 

αντίστοιχα.  

Οι λογαριασµοί αυτοί, εάν η µισθοδοτική κατάσταση λογιστικοποιείται µε 

συµψηφιστική εγγραφή, χρεώνονται µε βάση µισθοδοτικές καταστάσεις µε τις 

µικτές αποδοχές του προσωπικού µε πίστωση:  

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

διευκολύνσεις προσωπικού" και 33.02 "Δάνεια προσωπικού", µε τα ποσά 

που ενδεχόµενα παρακρατούνται από το προσωπικό για εξόφληση 

προκαταβολών, χρηµατικών διευκολύνσεων και δανείων.  

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

αποδοχές του προσωπικού για φόρους, χαρτόσηµο και εισφορές υπέρ των 

ασφαλιστικών οργανισµών.  

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

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

λογαριασµός χρεώνεται και εξισώνεται  

Εάν η µισθοδοτική κατάσταση λογιστικοποιείται ταµιακά, ο λογαριασµός 53.00 

δε χρησιµοποιείται  

Στο λογαριασµό 60.00 καταχωρούνται και οι αποδοχές που καταβάλλονται σε 

διευθυντές, γενικούς διευθυντές και µέλη του Διοικητικού συµβουλίου Α.Ε, για 

υπηρεσίες που παρέχουν στην ξενοδοχειακή µονάδα µε βάση σύµβαση 

µισθώσεως εργασίας, όπως για το άλλο έµµισθο προσωπικό.  



60.02 "Παρεπόµενες παροχές και έξοδα προσωπικού." Καταχωρούνται τα ποσά 

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

παροχές και έξοδα που πραγµατοποιούνται για το προσωπικό της οικονοµικής 

µονάδας.  

Εάν η ξενοδοχειακή επιχείρηση θέλει να παρακολουθεί τα διάφορα είδη που 

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

ασφάλιστρα) σε λογαριασµούς αποθεµάτων, κατά την αγορά των ειδών αυτών 

χρεώνει τον λογαριασµό 25 "Αναλώσιµα υλικά".  

Τα ποσά που ενδεχόµενα εισπράττονται από το προσωπικό ή λογίζονται σε 

βάρος του για συµµετοχή στα παραπάνω έξοδα, φέρονται σε πίστωση του 

λογαριασµού 75.01 "Έσοδα από παροχή υπηρεσιών στο προσωπικό".  

60.03 - 60.04 "Εργοδοτικές εισφορές και επιβαρύνσεις έµµισθου • ηµεροµίσθιου 
προσωπικού." Καταχωρούνται τα ποσά των εργοδοτικών εισφορών και λοιπών 

επιβαρύνσεων που αναλογούν στις αποδοχές που καταβάλλονται στο προσωπικό µε 

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

επιβάλλονται στις εισφορές π.χ. λόγω καθυστερηµένης καταβολής τους 

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

82.00 "Έξοδα προηγούµενων χρήσεων" εάν αφορούν προηγούµενες χρήσεις.  

60.05 "Αποζηµιώσεις απολύσεως ή εξόδου από την υπηρεσία" Καταχωρούνται 
οι αποζηµιώσεις που καταβάλλονται στο προσωπικό που αποχωρεί από την 

υπηρεσία, είτε λόγω καταγγελίας της συµβάσεως εργασίας, είτε λόγω 

συνταξιοδοτήσεως, ανεξάρτητα από το αν έχει προηγηθεί ο σχηµατισµός σχετικής 

πρόβλεψης (44.00).  

61. "Αµοιβές και έξοδα τρίτων"  

Καταχωρούνται οι αµοιβές για εργασίες τρίτων, που δε συνδέονται µε την 

οικονοµική µονάδα µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας και οι προµήθειες που 

πληρώνουµε στο πρακτορείο ταξιδίων σαν αµοιβή για την ενοικίαση δωµατίων 

για τους πελάτες του.  

 

 



62. "Παροχές τρίτων."  

Στους υπολογαριασµούς του καταχωρούνται:  

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

παραγωγής, φωταέριο και ύδρευση παραγωγικής διαδικασίας και 

τηλεπικοινωνίες) .  

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

στέγαση προσωπικού, που καταχωρούνται στον 60.02.01 'Έξοδα 

στεγάσεως".  

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

προσωπικού και καταχωρούνται στον λογαριασµό 60.02.06 "Ασφάλιστρα 

προσωπικού" καθώς και εκείνα που αφορούν ασφάλειες µεταφοράς των 

αγοραζόµενων ειδών, που καταχωρούνται στον λογαριασµό 32 "Παραγγελίες 

στο εξωτερικό" ή στους λογαριασµούς αποθεµάτων της οµάδας 2 ή πάγιων 

στοιχείων της οµάδας 1.  

4) Τα κάθε είδους αποθήκευτρα  

5) Το κόστος επισκευής και συντήρησης πάγιων και άλλων στοιχείων 

ενεργητικού, που γίνονται από τρίτους και  

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

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

πελατών µας, δηλ. το χρηµατικό ποσό που πληρώνουµε σε άλλο ξενοδοχείο 

για να µείνουν οι πελάτες µας για µικρό χρονικό διάστηµα έως ότου 

ελευθερωθεί κάποιο δωµάτιο.  

63. "Φόροι - Τέλη"  

Καταχωρούνται όλοι οι φόροι και τα τέλη που βαρύνουν την ξενοδοχειακή 

µονάδα, εκτός από:  

Τον φόρο εισοδήµατος, ο οποίος σαν αφαιρετικό στοιχείο των ετήσιων κερδών, 

καταχωρείται στον λογαριασµό 88.08 "Φόρος εισοδήµατος και εισφορά 

ΟΓΑ", εκτός αν πρόκειται για ποσά παρακρατηµένου και µη 

συµψηφιζόµενου φόρου εισοδήµατος, που καταχωρούνται στο λογ. 63.00 

"Φόρος εισοδήµατος µη συµψηφιζόµενος".  

Τους φόρους προηγούµενων χρήσεων, που καταχωρούνται στον λογ. 82.00 

'Έξοδα προηγούµενων χρήσεων".  



Τις φορολογικές ποινές και τα πρόστιµα που καταχωρούνται στον λογαριασµό. 

81.00.00 "Φορολογικά πρόστιµα και προσαυξήσεις."  

Το χαρτόσηµο µισθοδοσίας που καταχωρείται στον λογ. 60 'Άµοιβές και έξοδα 

προσωπικού".  

Το χαρτόσηµο συµβάσεων, δανείων και χρηµατοδοτήσεων που καταχωρείται 

στον 65.07.  

Οι δασµοί και γενικά οι φόροι επί των αγορών, που καταχωρούνται στους 

λογαριασµούς αποθεµάτων της οµάδας 2, όταν αφορούν αγορές 

αποθεµάτων, και στους λογαριασµούς της οµάδας 1, όταν αφορούν αγορές 

πάγιων στοιχείων .  

. 64. "Διάφορα έξοδα"  

Στους υπολογαριασµούς του 64 καταχωρούνται όλα τα κατ' είδος οργανικά 

έξοδα που δεν καταχωρούνται σε οποιοδήποτε άλλο λογαριασµό της οµάδας 6.  

64.00 "Έξοδα µεταφορών". Καταχωρούνται τα έξοδα κίνήσεως των µεταφορικών 

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

αγαθών µε µεταφορικά µέσα τρίτων.  

64.01 "Έξοδα ταξιδίων". Καταχωρούνται έξοδα όπως κινήσεως, διατροφής ή 

διανυκτέρευσης. Οι .αµοιβές εκτός έδρας Kαταχωρoύvται στον λογαριασµό 60 

"Αµοιβές και έξοδα προσωπικού".  

64.02 "Έξοδά προβολής και διαφηµίσεως". Καταχωρούνται όλα τα έξοδα που 

γίνονται για να προβάλλουν και να διαφηµίσουν την ξενοδοχειακή οικονοµική 

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

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

(64.02.07), έξοδα που γίνονται κατά τη διάρκεια µιας εκπαιδευτικής c;πίσκεψης 

σπουδαστών ΤΕΙ στον χώρο του ξενοδοχείου (64.02.06),  



 

έξοδα συντηρήσεως, επισκευών των φωτεινών επιγραφών του ξενοδοχείου 

(64.02.04) κ.ά.  

 

64.05 "Συνδροµές - Εισφορές". Καταχωρούνται οι εισφορές σε περιοδικά, 

εφηµερίδες και στο Ξενοδοχειακό' Επιµελητήριο. Οι µηνιαίες εισφορές των 

ξενοδοχείων ανά κρεβάτι στο Επιµελητήριο για το 1994 είναι για τα ξενοδοχεία 

τάξεως πολυτελείας 170 δρχ., Α τάξεως 160 δρχ. και για τα υπόλοιπα 140 δρχ.  

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

γραφείων, έξοδα εκτυπώσεων, αγορά εντύπων και χαρτί.  

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

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

προορίζονται να αναλωθούν σύντοµα ή είναι µικρή η αξία τους.  

64.09 "Έξοδα δηµοσιεύσεων." Καταχωρούνται τα έξοδα δηµοσιεύσεως 

ισολογισµών, προσκλήσεων, αγγελιών και ανακοινώσεων.  

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

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

συµµετοχών και χρεογράφων της.  

64.11 "Διαφορές αποτιµήσεως συµµετοχών και χρεογράφων". Καταχωρούνται 
οι διαφορές ανάµεσα στη συνολική τιµή κτήσεως των συµµετοχών και χρεογράφων 

και στη συνολική τρέχουσα τιµή τους.  

64.12 "Διαφορές από πώληση συµµετοχών και χρεογράφων". Καταχωρούνται 
οι ζηµιές που πραγµατοποιούνται από την πώληση συµµετοχών και χρεογράφων.  

64.98 "Διάφορα έξοδα". Καταχωρούνται τα έξοδα που δεν εντάσσονται σε άλλο 

δευτεροβάθµιο λογαριασµό και τα ποσά που καταβάλλονται σε συµβολαιογράφους 

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

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

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



64.14 "Δαπάνες χωρίς δικαιολογητικά"  

Οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις µπορούν να εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα 

τους δαπάνες χωρίς δικαιολογητικά από 1/1/97 έως και 31/12/99 µε βάση την πιο 

κάτω κλίµακα.  

 

Σε ακαθάριστα έσοδα  

1) µέχρι 750 εκατ. δρχ. ποσοστό έκπτωσης 2%  

2) πάνω από 750 εκ. δρχ. και µέχρι 3 δισ. δρχ. ποσοστό έκπτωσης 1 %  

3) πάνω από 3 δισ. δρχ. ποσοστό έκπτωσης 0,5%  

Για τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις τα ακαθάριστα έσοδα πάνω στα οποία 

υπολογίζεται το ποσοστό έκπτωσης, είναι αυτά που προέρχονται µόνο από 

αλλοδαπούς πελάτες, από διανυκτερεύσεις και εκµετάλλευση κυλικείου και 

εστιατορίου.  

65. "Τόκοι και συναφή έξοδα"  

Καταχωρούνται οι προµήθειες, οι τόκοι και τα συναφή µε αυτούς έξοδα που 

αναφέρονται στο χρηµατοοικονοµικό κύκλωµα της ξενοδοχειακής µονάδος.  

66. "Αποσβέσεις παγίων στοιχείων ενσωµατωµένες στο λειτουργικό κόστος."  

Καταχωρούνται οι αποσβέσεις των παγίων στοιχείων που ενσωµατώνονται στο 

λειτουργικό κόστος της ξενοδοχειακής µονάδος, δηλ. οι τακτικές αποσβέσεις 

που προβλέπονται από την νοµοθεσία που ισχύει  

Για τις τακτικές αποσβέσεις χρεώνεται ο λογαριασµός 66 και πιστώνονται οι 

11.99, 12.99, 13.99, 14.99 και 16.99.  

Οι αποσβέσεις που δεν ενσωµατώνονται στο λειτουργικό κόστος της 

ξενοδοχειακής µονάδας (πρόσθετες), καταχωρούνται στον λογ. 85 µε πίστωση 

των 11.99, 12.99, 13.99, 14.99 και 16.99.  

68 "Προβλέψεις εκµεταλλεύσεως"  

Στον λογαριασµό αυτό καταχωρούνται οι προβλέψεις που γίνονται από την 



οικονοµική µονάδα για κινδύνους εκµεταλλεύσεως, όπως για αποζηµίωση 

προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία, για υποτιµήσεις συµµετοχών σε 

λοιπές πλην Α.Ε επιχειρήσεις και λοιπές προβλέψεις εκµεταλλεύσεως.  

Παράδειγµα υπάρχει στην ανάλυση του λογαριασµού 44.00.  

 

3.1.7 ΟΜΑΔΑ 7 η: ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤ' ΕΙΔΟΣ  
 

Στην οµάδα 7 παρακολουθούνται κατ' είδος τα έσοδα που αναφέρονται στην 

οµαλή εκµετάλλευση της χρήσεως (οργανικά).  

Στους λογαριασµούς της οµάδας 7 δεν καταχωρούνται:  

1. Ποσά που δεν συνιστούν έσοδα, όπως η είσπραξη ποσών που η 

ξενοδοχειακή µονάδα δανείζεται, ή η επιστροφή σ' αυτή ποσών που η ίδια 

δανείζει σε τρίτους.  

2. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα και έκτακτα κέρδη που παρακολουθούνται στους 

λογαριασµούς της οµάδας 8.  

Στους λογαριασµούς της οµάδας 7 παρακολουθούνται οι εξής κατηγορίες 

εσόδων:  

- έσοδα από την πώληση υλικών αγαθών ή υπηρεσιών που είναι το κύριο 

αντικείµενο της εκµετάλλευσης. 

- έσοδα από επιχορηγήσεις και από διάφορες άλλες αιτίες που έχουν σχέση με 

τη δραστηριότητα των πωλήσεων 

- έσοδα από παρεπόµενες ασχολίες.  

- έσοδα κεφαλαίων  

- αξία κόστους των ιδιοπαραγόµενων πάγιων στοιχείων που χρηοποιούνται από 

την ίδια την ξενοδοχειακή µονάδα, καθώς και αξία βελτιώσεως των στοιχείων 

αυτών.  

- χρησιµοηοιηµένες προβλέψεις για την κάλυψη εξόδων εκµεαλλεύσεως .  



70 "Πωλήσεις εµπορευµάτων"  

Στον λογαριασµό 70 παρακολουθούνται οι πωλήσεις των εµπορευμάτων της 

ξενοδοχειακής µονάδας. Ο λογαριασµός αυτός αντιστοιχεί στο λογαριασµό 20 

των αποθεµάτων.  

Το αντίτιµο της πωλήσεως είναι έσοδο από τη στιγµή εκείνη που η πώληση 

θεωρείται πραγµατοποιηµένη, δηλαδή αφότου το εµπόρευµα παραδίδεται στον 

αγοραστή ή αφότου η υπηρεσία παρέχεται στον πελάτη. Το αντίτιµο από 

πωλήσεις που έχουν συνοµολογηθεί χωρίς να θεωρούνται πραγµατοποιηµένες, 

δε θεωρείται έσοδο.  

Η αξία των επιστροφών πωλήσεων καταχωρείται στη χρέωση των 

λογαριασµών πωλήσεων. Εάν η ξενοδοχειακή µονάδα θέλει να παρακολουθεί 

ιδιαίτερα την αξία των επιστροφών, µπορεί να χρησιµοποιεί το δευτεροβάθµιο 

λογαριασµό 70.95 "Επιστροφές πωλήσεων"  

70.96. "Διάµεσος λογαριασµός πωλήσεων". Καταχωρούνται καθηµερινά οι 

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

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

πίστωση των υπολογαριασµών του 70, στους οποίους παρακολουθούνται οι 

πωλήσεις κατά κατηγορίες ή κατ' είδος εµπορευµάτων.  

Η λειτουργία του λογαριασµού 70.96 υποδεικνύεται για τις περιπτώσεις εκείνες 

που τα εµπορεύµατα που προορίζονται για πώληση, κατατάσσονται και 

παρακολουθούνται σε πολλούς υπολογαριασµούς του 70, οπότε µε τη 

χρησιµοποίηση του ενδιάµεσου αυτού λογαριασµού αποφεύγεται η καθηµερινή 

ενηµέρωση των αναλυτικών λογαριασµών πωλήσεων.  

70.98. 'Έκπτώσεις πωλήσεων". Οι εκπτώσεις πωλήσεων είναι µειώσεις της τιµής 

πωλήσεως των εµπορευµάτων και χορηγούνται ως επί το πλείστον στους πελάτες 

της ξενοδοχειακής µονάδας σε περιπτώσεις πωλήσεων µε µετρητά.  

Οι εκπτώσεις πωλήσεων, σαν µειωτικό στοιχείο εσόδων, καταχωρούνται στη 

χρέωση των αντίστοιχων λογαριασµών των πωλήσεων. Εάν η ξενοδοχειακή 

µονάδα θέλει να παρακολουθεί τις εκπτώσεις χωριστά, χρησιµοποιεί τον 

λογαριασµό 70.98 ''Εκπτώσεις πωλήσεων".  

72. "Πωλήσεις λοιπών αποθεµάτων και άχρηστου υλικού"  



Στο λογαριασµό 72 παρακολουθούνται τα έσοδα της ξενοδοχειακής µονάδας 

από τις πωλήσεις των πρώτων και βοηθητικών υλών υλικών συσκευασίας, των 

αναλώσιµων υλικών, των ανταλλακτικών πάγιων στοιχείων, των ειδών 

συσκευασίας και του άχρηστου υλικού. Η λειτουργία του είναι ανάλογη του 

λογαριασμού 70.  

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

Στο λογαριασμό 73 παρακολουθούνται τα έσοδα της ξενοδοχειακής µμονάδας 

από την πώληση υπηρεσιών σε τρίτους, εφόσον οι υπηρεσίες αυτές υπάγονται 

στις κύριες δραστηριότητές της. Στην αντίθετη περίπτωση, τα έσοδα αυτά 

καταχωρούνται στον 75 'Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών".  

Η λειτουργία του είναι ανάλογη του λογαριασμού 70.  

73.09 "Έσοδα χρονοµεριστικής µίσθωσης (time sharing)». Η εισαγωγή του 

θεσµού του time sharing στη χώρα µας έγινε µε ειδική νοµοθετική ρύθµιση και αφού 

µελετήθηκε η διεθνής εµπειρία (Ν. 1652/86, ΦΕΚ 167/Ν86). Το time sharing είναι ένα 

αναγκαίο συµπλήρωµα της τουριστικής προσφοράς και η εφαρµογή του είναι 

απόλυτα ελεγχόµενη από τον ΕΟΤ για να µην υπάρξουν καταστρατηγήσεις 

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

διατάξεις για προστασία εθνικού νοµίσµατος).  

Στις συµβάσεις χρονοµεριστικών µμισθώσεων, που είναι πάντα πολυετείς (5-60 

χρόνια) το ποσό της αμοιβής πρέπει να κατανέμεται ανάλογα µε το χρόνο 

μίσθωσης και σε κάθε διαχειριστική περίοδο να εκδίδεται θεωρημένη διπλότυπη 

Α.Π.Υ. ανεξάρτητα αν ο µισθωτής είναι Έλληνας ή αλλοδαπός.  

74. «Επιχορηγήσεις και διάφορα έσοδα πωλήσεων»  

Στο λογαριασμό 74 παρακολουθούνται τα έσοδα που πραγµατοποιεί 

ξενοδοχειακή µονάδα από επιχορηγήσεις του Κράτους, από συµµετοχή του 

Κρατικού προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών διαφόρων Οργανισµών 

στο κόστος της και από διάφορες άλλες αιτίες.  

Η λειτουργία του είναι ανάλογη του λογαριασμού 70.  

74.00 «Επιχορηγήσεις πωλήσεων». Επιχορηγήσεις είναι ποσά που χορηγούνται 

στην ξενοδοχειακή µονάδα µε οποιοδήποτε τρόπο από το Κράτος ή από Νομικά 



Πρόσωπα και Οργανισμούς που ελέγχονται από το Κράτος, για να πραγµατοποιεί 

πωλήσεις ή άλλης µκορφής εκµετάλλευση σε τιµές που για την ίδια θεωρούνται 

ασύµφορες.  

Τα έσοδα από επιχορηγήσεις καταχωρούνται στα βιβλία µόνο όταν είναι βέβαια 

και εκκαθαρισµένα, δηλαδή όταν δεν τελούν υπό αίρεση ή προθεσµία και 

αποδεικνύονται εγγράφως. Δηλ. Καταχωρούνται τα έσοδα, για τα οποία η 

Τράπεζα της Ελλάδος ή οποιαδήποτε Αρχή έχει γνωρίσει εγγράφως στην 

ξενοδοχειακή µονάδα, ότι είναι δυνατή η είσπραξή τους, ή όταν τα έσοδα αυτά 

προκύπτουν από απόλυτα δικαιολογηµένους υπολογισµούς της ξενοδοχειακής 

µμονάδας, που βασίζονται σε διατάξεις νόµων ή σε αποφάσεις αρµόδιων 

κρατικών ή εξουσιοδοτηµένων από το κράτος οργάνων. Από τα βέβαια και 

εκκαθαρισµένα έσοδα, όσα αφορούν πωλήσεις της κλειόµενης χρήσεως 

καταχωρούνται στον 74, και όσα αφορούν πωλήσεις προηγούµενων χρήσεων 

καταχωρούνται στην πίστωση του 82 « Έξοδα και έσοδα προηγούµενων 

χρήσεων».  

74.98 «Διάφορα πρόσθετα έσοδα πωλήσεων». Είναι έσοδα που προκύπτουν 

έµµεσα από τις πωλήσεις της ξενοδοχειακής µονάδος, πως οι διάφορες 

αποζηµιώσεις που καταβάλλουν οι πελάτες σε περίπτωση αθετήσεως των όρων 

συμβάσεων.  

75  ‘’Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών’’ Παρακολουθούνται τα έσοδα που 

πραγµατοποιεί η οικονοµική µονάδα από παρεπόµενες ασχολίες, δηλαδή εκείνα 

που προέρχονται από παρεπόµενες δραστηριότητές της σε σχέση µε το κύριο 

αντικείµενό της.  

Η λειτουργία του είναι ανάλογη του λογαριασμού 70.  

75.01 "Έσοδα από παροχή υπηρεσιών στο προσωπικό". Καταχωρούνται τα 

έσοδα από τη συµµετοχή του προσωπικού στα έξοδα που πραγµατοποιούνται για 

λογαριασμό του από την ξενοδοχειακή µονάδα. Τα ποσά που ενδεχόµενα 

εισπράττονται από το προσωπικό ή λογίζονται σε βάρος του για συµµετοχή στα 

παραπάνω έξοδα, όταν αυτά πραγµατοποιούνται, καταχωρούνται στη χρέωση του 

λογαριασμού 60.02 "Παρεπόµενες παροχές και έξοδα προσωπικού" και πίστωση του 

λογαριασμού 75.01 "Έσοδα από παροχή υπηρεσιών στο προσωπικό Π.χ. παροχή 

στέγης, φαγητού.  



75.02 "Προµήθειες - µεσιτείες". Καταχωρούνται τα έσοδα από προµήθειες και 

µεσιτείες που η ξενοδοχειακή µονάδα λαµβάνει από αγορές ή πωλήσεις που 

πραγµατοποιεί για λογαριασμό τρίτων.  

 

75.04 - 75.09 "Ενοίκια εδαφικών εκτάσεων, κτιρίων, µηχανηµάτων, 
µεταφορικών µέσων, επίπλων και λοιπού εξοπλισµού και ασώµατων 
ακινητοποιήσεων". Καταχωρούνται τα έσοδα από την εκµίσθωση των πιο πάνω 

παγίων.  

76. "Έσοδα κεφαλαίων"  

Στο λογαριασμό 76 παρακολουθούνται τα έσοδα που πραγµατοποιεί η 

ξενοδοχειακή µονάδα από τοποθετήσεις κεφαλαίων της σε συµµετοχές και 

χρεόγραφα και από δανεισµούς προς τρίτους.  

Η λειτουργία του είναι ανάλογη του λογαριασμού 70.  

76.00 - 76.01 "Έσοδα συµµετοχών - χρεογράφων". Καταχωρούνται τα έσοδα από 

µερίσµατα συµµετοχών και χρεογράφων, και οι τόκοι από χρεόγραφα (π.χ. 

οµολογίες).  

Τα έσοδα αυτά καταχωρούνται στα ονοµαστικά τους ποσά, ενώ ο φόρος που 

παρακρατείται καταχωρείται σε λογαριασµούς απαιτήσεων της 3ης οµάδας ως 

εξής:  

1) Για µερίσµατα µετοχών εταιριών ηµεδαπής εισαγµένων στο χρηµατιστήριο, 

στη χρέωση του λογαριασμού 33.13.01.  

2) Για µερίσµατα µετοχών εταιριών ηµεδαπής µη εισηγµένων στο 

χρηµατιστήριο, στη χρέωση του λογαριασμού 33.13.02.  

3) Για µερίσµατα µετοχών αλλοδαπής προελεύσεως στη χρέωση το 

λογαριασμού 33.13.03  

4) Για κέρδη από συµµετοχή σε αλλοδαπές ΕΠΕ, στη χρέωση του λογαριασμού 

33.13.04.  

5) Για προσόδους από µερίδια αµοιβαίων κεφαλαίων, στη χρέωση του 

λογαριασμού 33.13.05.  

6) Για κέρδη από συµµετοχές σε ηµεδαπές ΕΠΕ, σε, Ε.Ε και κοινοπραξίες 

εκτελέσεως τεχνικών έργων ηµεδαπής, στη χρέωση του 33.13.07.  



76.03 "Λοιποί πιστωτικοί τόκοι". Καταχωρούνται τα ονοµαστικά έσοδα από 

τόκους. Τυχόν ποσά φόρου εισοδήµατος, που παρακρατούνται κατά την είσπραξη ή 

το λογαριασμό των τόκων αυτών, καταχωρούνται στη χρέωση του λογ. 33.13.06.  

 

76.04 "Διαφορές (κέρδη) από πώληση συµµετοχών και χρεογράφων". 
Καταχωρούνται τα κέρδη που πραγµατοποιούνται από πωλήσεις συµµετοχών και 

χρεογράφων.  

78. "Ιδιοπαραγωγή παγίων και χρησιµοποιηµένες προβλέψεις 
εκµεταλλεύσεως".  

Ο λογαριασµός 78.00 'Ίδιοπαραγωγή και βελτιώσεις παγίων" πιστώνεται, µε 

χρέωση των λογαριασµών της οµάδας 1, µε το κόστος παραγωγής των 

παγίων στοιχείων που κατασκευάζονται ήδη δημιουργούνται από την 

οικονοµική µονάδα µε δικά της µέσα και τη δική της χρήση, καθώς και µε το 

κόστος βελτιώσεως των παγίων στοιχείων. Το κόστος αυτό προσδιορίζεται 

από τους λογαριασμό της αναλυτικής λογιστικής εκμεταλλεύσεως της ομάδας 

9 ή αν δε λειτουργεί ή λογιστική αυτή, εξωλογιστικά µε υπολογισµούς που βα-

σίζονται σε λογιστικά στοιχεία. Για το λογαριασμό 78.05 "Χρησιµοποιηµένες 

προβλέψε προς κάλυψη εξόδων εκµεταλλεύσεως" ισχύουν όσα αναφέρονται 

στ λογαριασμό 44 "Προβλέψεις".  

Τακτοποίηση λογαριασµών εσόδων στο τέλος της χρήσεως.  

Τα υπόλοιπα των λογαριασµών της οµάδας 7, στο τέλος της χρήσεως, 

µεταφέρονται στην πίστωση του λογαριασμού 80.00 "Λογαριασµός γενικής 

εκµετάλλευσης". Εάν οι λογαριασµοί εσόδων περιλαµβάνουν και ποσά εσόδων 

που αφορούν επόµενες χρήσεις, επειδή έχουν προεισπραχτεί, ή εάν δεν 

περιλαµβάνουν ποσά δουλευµένων εσόδων, επειδή η είσπραξή τους θα 

πραγµατοποιηθεί στις επόµενες χρήσεις, πριν από τη µεταφορά των 

υπολοίπων τους στο λογαριασμό 80.00 γίνονται εγγραφές τακτοποιήσεως, έτσι 

ώστε τα υπόλοιπα αυτά να απεικονίζουν το ακριβές ύψος όλων των 

δουλευµένων εσόδων εκµετάλλευσης της χρήσεως που κλείνει.  

Οι εγγραφές τακτοποιήσεως γίνονται µε τη βοήθεια µεταβατικών λογαριασµών.  

 



 

3.1.8 ΟΜΑΔΑ 8η: ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  
 

Περιλαµβάνονται οι λογαριασµοί προσδιορισµού των αποτελεσµάτων 

εκµεταλλεύσεως, µικτών και καθαρών, καθώς και οι λογαριασµοί 

συγκεντρώσεως των µη προσδιοριστικών των µικτών κερδών εξόδων αι 

εσόδων εκµεταλλεύσεως. Ακόµη, περιλαµβάνονται οι λογαριασµοί 

συγκεντρώσεως των έκτακτων και ανόργανων αποτελεσµάτων, των εξόδων και 

εσόδων προηγούµενων χρήσεων, των προβλέψεων για έκτακτους κινδύνους, 

των εσόδων από προβλέψεις προηγούµενων χρήσεων και των µη 

ενσωµατωµένων στο λειτουργικό κόστος αποβέσεων πάγιων στοιχείων, καθώς 

και οι λογαριασµοί προσδιορισµού και καταθέσεως των αποτελεσµάτων 

χρήσεως και ο ισολογισµός.  

80. "Γενική εκµετάλλευση"  

ο λογαριασµός 80 χρησιµοποιείται µόνο στο τέλος της χρήσεως, πότε καταρτίζεται 

υποχρεωτικά η κατάσταση του λογαριασμού γεινικής εκµετάλλευσης.  

Ο λογαριασµός αυτός, που µαζί µε το λογαριασμό 86 'Άποτελέµατα χρήσεως", 

αποτελεί το αναγκαίο και αναπόσπαστο συµπλήρωµα ου ισολογισµού, 

καταχωρείται στο βιβλίο απογραφών και ισολογισµών αµέσως µετά την 

καταχώρηση του ισολογισµού και του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης.  

Σε αντίθεση µε τον ισολογισμό και το λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης, που 

δημοσιεύονται συμφωνά µε τις διατάξεις της νομοθεσίας ου ισχύει κάθε φορά, ο 

λογαριασμός της γενικής εκμετάλλευσης δε δημοσιεύεται υποχρεωτικά.  

80.00 "Λογαριασμός γενικής εκμεταλλεύσεως". Ο λογαριασμός 80.00 χρησιμεύει 

για τον προσδιορισμό των καθαρών τακτικών και οργανικών αποτελεσμάτων, που 

πραγματοποιούνται µμέσα στη χρήση που κλείνει· από την εκµετάλλευση των 

διαφόρων δραστηριοτήτων της ξενοδοχειακής µμονάδας.  

Ο λογαριασµός 80.00 λειτουργεί ως εξής στο τέλος της χρήσεως:  

Ι. Χρεώνεται  

1. Με την αξία των αρχικών αποθεµάτων, δηλαδή των αποθεµάτων που 



υπήρχαν στην αρχή της χρήσεως που κλείνει, µε πίστωση των 

υπολογαριασµών των 20-28 κατά περίπτωση.  

2. Με την αξία των αγορών εµπορευµάτων, πρώτων και βοηθητικών υλών - 

υλικών συσκευασίας, αναλώσιµων υλικών, ανταλλακτικών πάγιων 

στοιχείων και ειδών συσκευασίας, που έγιναν µέσα στη χρήση που κλείνει, 

µε πίστωση των υπολογαριασµών των 20-28 κατά περίπτωση.  

3. Με την αξία των δεδουλευµένων οργανικών εξόδων κατ' είδος, µε πίστωση 

των λογαριασµών της οµάδας 6, κατά περίπτωση, (εκτός από τους µη 

ενσωµατωµένους στο λειτουργικό κόστος φόρους Π.χ. λογαριασµός 

63.98.02 "Φόρος ακίνητης περιουσίας" που µεταφέρεται στον λογαριασμό 

88 "Αποτελέσµατα προς διάθεση"), οι οποίοι εξισώνονται  

4. Κατά περίπτωση, µε τα καθαρά κέρδη εκµετάλλευσης της χρήσης που 

κλείνει, µε πίστωση του λογαριασμού 80.01.  

ΙΙ. Πιστώνεται  

1. Με την αξία των δεδουλευµένων οργανικών εσόδων κατ' είδος, µε χρέωση 

των λογαριασµών της οµάδας 7, κατά περίπτωση, οι οποίοι εξισώνονται  

2. Με την αξία των τελικών αποθεµάτων, δηλ. των αποθεµάτων που 

προσδιορίζονται έπειτα από απογραφή στο τέλος της χρήσης που κλείνει, 

όπως η αξία αυτή προσδιορίζεται µε την αποτίµηση της ποσοτικής 

απογραφής, µε χρέωση των υπολογαριασµών των 20-28.  

3. Κατά περίπτωση, µε την καθαρή ζηµιά εκµετάλλευσης της χρήσης που 

κλείνει, µε χρέωση του λογαριασμού 80.01.  

 

Για τους επιµέρους κλάδους εκµετάλλευσης του ξενοδοχείου δηµιoυργoύvται 

τριτοβάθµιοι λογαριασµοί εκµετάλλευσης, όπως  

80.00.00 "Λογαριασµός εκµετάλλευσης δωµατίων", 80.00.01 "Λογαριασµός 

εκµετάλλευσης εστιατορίου", 80.00.02 "Λογαριασµός εκµετάλλευσης µπαρ" 

κ.λ.π.  

 

Οι τριτοβάθµιοι  λογαριασµοί χρεωπιστώνονται όπως και ο δευτεροβάθµιος 

80.00.  



Για τις αγορές αγαθών δεν υπάρχει πρόβληµα διαχωρισµού των στους 

διάφορους κλάδους εκµετάλλευσης, γιατί από την αρχή γνωρίζουµε ποιόν 

κλάδο θα βαρύνουν τα αγοραζόµενα αγαθά. Το πρόβληµα δηµιουργείται µε τα 

κοινά οργανικά έξοδα, δηλαδή αυτά που αφορούν πολλούς κλάδους 

εκµετάλλευσης και τον επιµερισµό τους στις διάφορες εκµεταλλεύσεις. Τα 

έξοδα αυτά κατά την διάρκεια της χρήσεως καταχωρούνται σε κοινούς 

λογαριασµούς εξόδων. Στο τέλος της χρήσεως πρέπει να επιµεριστούν 

κατάλληλα, για να επιβαρύνουν τον κάθε κλάδο µε τα αντίστοιχα έξοδα.  

Πίνακας Μερισµού Εµµέσων Εξόδων  

Ο µερισµός γίνεται µε διάφορα κριτήρια και υπολογισµούς, όπως:  

-  Ο µερισµός των αποσβέσεων κτιρίων µπορεί να γίνει µε βάση τα 

τετραγωνικά µέτρα που χρησιµοποιεί ο κάθε κλάδος.  

Των αποσβέσεων επίπλων ανάλογα µε τον κλάδο που έχουν τοποθετηθεί.  

- Των µηχανηµάτων ανάλογα µε τον κλάδο που λειτουργούν.  

- Των αµοιβών προσωπικού ανάλογα µε τις ώρες που ασχολείται το 

προσωπικό στην κάθε εκµετάλλευση και το ύψος του µισθού του.  

Η χρησιµοποίηση σωστών κριτηρίων για το µερισµό των εξόδων έχει σαν 

συνέπεια το σωστό προσδιορισµό του αποτελέσµατος καθενός κλάδου. Η 

επιλογή των κριτηρίων είναι υποκειµενική και εξαρτάται από τις ιδιαίτερες 

συνθήκες λειτουργίας της επιχειρήσεως.  

Ο µερισµός των εξόδων γίνεται µε τη βοήθεια ενός πίνακα, που λέγεται "Φύλλο 

µερισµού εµµέσων δαπανών".  

Πίνακας Απορροφητικότητας Κλάδων (Μέθοδος S.E.G.O.S)  

ο τρόπος αυτός µερισµού προτάθηκε από τους Emile Mignot και Jean Guillaume και 

εφαρµόζεται στη Γαλλία από το 1940. Στηρίζεται στην αρχή της απορροφητικότητας, 

δηλ. ότι "Τα έξοδα πρέπει να επιµερίζονται στα κέντρα κόστους ανάλογα µε τη 

δυνατότητα απορρόφησής τους από αυτά".  

Σύµφωνα µε τη µέθοδο S.E.G.Ο.S από τον ακαθάριστο κύκλο εργασιών κάθε 



κλάδου εκµετάλλευσης αφαιρείται το κόστος των αντίστοιχων αγορών και 

προκύπτει το ακαθάριστο αποτέλεσµα. Από αυτό αφαιρούνται τα άµεσα έξοδα 

του κλάδου και προκύπτει η ικανότητα απορρόφησης έµµεσων εξόδων του 

κλάδου, δηλαδή η δυνατότητα που µπορεί να "φορτωθεί" ο κλάδος από τα 

έµµεσα έξοδα. Η απορροφητικότητα αυτή µετατρέπεται σε ποσοστά, για να 

µεριστούν οι έµµεσες δαπάνες και να προκύψει το καθαρό κλαδικό απο-

τέλεσµα.  

Το πλεονέκτηµα του τρόπου αυτού είναι, ότι ο µερισµός είναι πολύ πιο 

εύκολος, δεν χρειάζεται επί πλέον προσωπικό και δεν χρειάζεται 

οµαδοποίηση δευτεροβάθµιων λογαριασµών για τη λογιστική εγγραφή.  

Το µειονέκτηµά του είναι, ότι το αποτέλεσµα ανά κλάδο δεν είναι αντικειµενικά 

σωστό, γιατί κατανέµει όλες τις δαπάνες µε αναλογικό τρόπο. Π.χ. Ένας 

κλάδος εκµετάλλευσης είναι εντάσεως εργασίας και εποµένως το βασικό του 

έξοδο είναι οι µισθοί του προσωπικού. Με την µέθοδο απορροφητικότητας, 

στην εκµετάλλευση αυτή θα µεταφερθεί κόστος εργασίας ανάλογα µε το ύψος 

των εσόδων, το οποίο θα είναι µικρότερο από το πραγµατικό κόστος 

εργασίας.  

Η µέθοδος αυτή µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τις κοινές εκείνες δαπάνες, που 

δεν µπορούν να επιµεριστούν µε άλλα πιο ακριβή και αντικειµενικά κριτήρια.  

80.01 "Μικτά αποτελέσµατα (κέρδη ή ζηµιές) εκµεταλλεύσεως"  

Ο λογαριασµός 80.01 χρησιµεύει για τον προσδιορισµό των µικτών 

αποτελεσµάτων (µικτών κερδών ή µικτών ζηµιών), τα οποία 

πραγµατοποιούνται, µέσα στη χρήση που κλείνει, από την εκµετάλλευση των 

διάφορων δραστηριοτήτων της οικονοµικής µμονάδας.  

Στην συνέχεια ο λογαριασµός 80.01:  

- Χρεώνεται µε τα µη προσδιοριστικά των µικτών αποτελεσµάτων έσοδα µε 

πίστωση του λογαριασμού 80.03.  

-  Πιστώνεται µε τα µη προσδιοριστικά των µικτών αποτελεσµάτων έξοδα, µε 

χρέωση του λογαριασμού 80.02.  

Ο λογαριασµός 80.01 λειτουργεί ως εξής στο τέλος της χρήσεως.  



Ι. Χρεώνεται:  

Κατά περίπτωση, µε την καθαρή ζηµιά εκµεταλλεύσεως της χρήσεως που 

κλείνει, µε πίστωση του λογαριασμού 80.00, ο οποίος εξισώνεται.  

-  Με τα µη προσδιοριστικά των µικτών αποτελεσµάτων έσοδα, µε πίστωση 

των σχετικών υπολογαριασµών του 80.03.  

-  Κατά περίπτωση, µε τα µικτά κέρδη εκµεταλλεύσεως της χρήσεως που 

κλείνει, µε πίστωση του λογαριασμού 86.00.00 "Μικτά αποτελέσµατα (κέρδη ή 

ζηµιές)".  

ΙΙ. Πιστώνεται:  

-  Κατά περίπτωση, µε τα καθαρά κέρδη εκµεταλλεύσεως της χρήσεως που 

κλείνει, µε χρέωση του λογαριασμού 80.00, ο οποίος εξισώνεται.  

- Με τα µη προσδιοριστικά των µικτών αποτελεσµάτων έξοδα, µε χρέωση των 

σχετικών υπολογαριασµών του 80.02.  

-  Κατά περίπτωση, µε τις µικτές ζηµιές εκµεταλλεύσεως της χρήσεως που 

κλείνει, µε χρέωση του λογαριασμού 86.00.00.  

80.02 "Έξοδα µη προσδιοριστικά των µικτών αποτελεσµάτων". Ο λογαριασµός 

80.02 χρησιµεύει για τη συγκέντρωση των µη προσδιοριστικών των µικτών 

αποτελεσµάτων εξόδων.  

Έξοδα µη προσδιοριστικά των µικτών αποτελεσµάτων είναι εκείνα που δεν 

βαρύνουν τα αποθέµατα, αλλά τα αποτελέσµατα χρήσεως. Τα έξοδα αυτά 

προκύπτουν από τους λογαριασµούς της οµάδας 9 και 6, και ειδικότερα από τους 

λογαριασµούς:  

92.01 Έξοδα διοικητικής λειτουργίας  

92.02 Έξοδα λειτουργίας ερευνών και αναπτύξεως  

92.03 Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως  

64.10  Έξοδα συµµετοχών και χρεογράφων  



64.11 Διαφορές αποτιµήσεως συµµετοχών και χρεογράφων  

64.12 Διαφορές από πώληση συµµετοχών και χρεογράφων  

65 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα  

Εάν δεν λειτουργεί λογιστικό σύστηµα αναλυτικής λογιστικής εκµεταλλεύσεως, 

τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας, τα έξοδα λειτουργίας ερευνών και αναπτύξεως 

και τα έξοδα λειτουργίας διαθέσεως προσδιορίζονται εξωλογιστικά, µε βάση τα 

στοιχεία που προκύπτουν από τους λογαριασµούς της γενικής λογιστικής.  

Τελικά ο λογαριασµός 80.02 εξισώνεται µε τη µεταφορά του υπολοίπου του 

στους οικείους υπολογαριασµούς του 86 "Αποτελέσµατα χρήσεως" και 

ειδικότερα στους υπολογαριασµούς 86.00.02 "Έξοδα διοικητικής λειτουργίας", 

86.00.03 'Έξοδα λειτουργίας ερευνών και αναπτύξεως", 86.00.04 "Έξοδα 

λειτουργίας διαθέσεως", 86.01.07 "Διαφορές αποτιµήσεως συµµετοχών και 

χρεογράφων", 86.01.08 'Έξοδα και ζηµιές συµµετοχών και χρεογράφων" και 

86.01.09 "Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα", οι οποίοι είναι αντίστοιχοι των 

υπολογαριασµών του 80.02.  

80.03. "Έσοδα µη προσδιοριστικά των µικτών αποτελεσµάτων".  

Ο λογαριασµός 80.03 χρησιµεύει για τη συγκέντρωση των µη προσδιοριστικών 

των µικτών αποτελεσµάτων εσόδων.  

Έσοδα µη προσδιοριστικά των µικτών αποτελεσµάτων είναι εκείνα, που δεν 

συνυπολογίζονται στα έσοδα που συσχετίζονται µε το κόστος πωληµένων, 

προκειµένου να προσδιοριστούν τα µικτά κέρδη ή οι µικτές ζηµιές.  

Τα έσοδα αυτά προκύπτουν από τους λογαριασµούς εσόδων της οµάδας 7 και 

ειδικότερα από τους 74,75 και 78.05 τα άλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως, από το 

λογαριασμό 76.00 τα έσοδα συµµετοχών, από το λογαριασμό 76.01 τα έσοδα 

χρεογράφων, από το λογαριασμό 76.04 τα κέρδη πωλήσεως συµµετοχών και 

χρεογράφων και από τους λογαριασµούς 76.02-76.98 πλην 76.04 οι πιστωτικοί 

τόκοι και τα συναφή έσοδα.  

Τελικά ο λογαριασµός 80.03 εξισώνεται µε τη µεταφορά του υπολοίπου του 

στους οικείους υπολογαριασµούς του 86 και ειδικότερα στους υπολογαριασµούς 

86.00.01 "Άλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως", 86.01.00 "Έσοδα συµµετοχών", 



86.01.01 "Έσοδα χρεογράφων", 86.01.02 "Κέρδη πωλήσεως συµµετοχών και 

χρεογράφων" και 86.01.03 "Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα", οι οποίοι είναι 

αντίστοιχοι των υπολογαριασµών του 80.03.  

81 "Έκτακτα και ανόργανα αποτελέσµατα"  

Στο λoγαριασµό 81 καταχωρούνται κατ' είδος τα έκτακτα και ανόργανα έξοδα και 

έσοδα της χρήσεως, καθώς και τα αποτελέσµατα που πραγµατοποιούνται από 

εξαιρετικές και έκτακτες πράξεις και εργασίες.  

Στο τέλος της χρήσεως τα υπόλοιπα των υπολογαριασµών του 81 µεταφέρονται 

στους αντίστοιχους υπολογαριασµούς του 86.02 'Έκτακτα και ανόργανα 

αποτελέσµατα", για να εξισωθούν.  

81.00 " Έκτακτα και ανόργανα έξοδα", Στο λογαριασμό 81.00 καταχωρούνται, κατ' 

είδος, τα έκτακτα και ανόργανα έξοδα που αφορούν τη χρήση. Τα έξοδα που 

αφορούν προηγούµενες χρήσεις, καταχωρούνται στο λογαριασμό 82.00.  

Ειδικά για τα φορολογικά πρόστιµα και τις προσαυξήσεις τους διευκρινίζεται ότι, 

αν πρόκειται για περιπτώσεις που δεν έχει προηγηθεί η άσκηση προσφυγής στα 

αρµόδια δικαστήρια, καταχωρούνται στο λογαριασμό 81.00, αλλιώς 

καταχωρούνται στο λογαριασμό 33.98.  

Επίσης, για τις συναλλαγµατικές διαφορές ορίζεται, ότι στο λογαριασμό 81.00.04 

κατά τη διάρκεια της χρήσεως, καταχωρούνται οι χρεωστικές συναλλαγµατικές 

διαφορές από την είσπραξη απαιτήσεων ή εξόφληση υποχρεώσεων σε ξένο 

νόµισµα, στο τέλος δε της χρήσεως, κατά το κλείσιµο του ισολογισµού, 

καταχωρούνται οι χρεωστικές συναλλαγµατικές διαφορές που προκύπτουν από 

την αποτίµηση των απαιτήσεων και υποχρεώσεων σε ξένο νόµισµα, µε εξαίρεση 

τις συναλλαγµατικές διαφορές για τα δάνεια και τις πιστώσεις που λαµβάνονται 

για τη χρηµατοδότηση κτήσεως παγίων στοιχείων.'  

81.01. "Έκτακτα και ανόργανα έσοδα". Στο λογαριασμό 81.01 καταχωρούνται, κατ' 

είδος, τα έκτακτα και ανόργανα έσοδα που αφορούν τη χρήση. Τα έσοδα που 

αφορούν προηγούµενες χρήσεις, καταχωρούνται στο λογαριασμό 82.01.  

Ειδικά για τις πιστωτικές συναλλαγµατικές διαφορές που καταχωρούνται στον 

υπολογαριασµό 81.01.04, ισχύουν ανάλογα όσα αναφέρονται πιο πάνω.  



81.02 "Έκτακτες ζηµιές" - 81.03 "Έκτακτα κέρδη". Στους λογαριασµούς 81.02 και 

81.03 καταχωρούνται τα αποτελέσµατα-ζηµιές ή κέρδη που προκύπτουν από 

εξαιρετικές και έκτακτες πράξεις και εργασίες, όπως Π.χ. από εκποίηση πάγιων 

στοιχείων, από µεταβίβαση δικαιωµάτων και λοιπών ασώµατων ακινητοποιήσεων, 

από ανεπίδεκτες εισπράξεως απαιτήσεις ή από λαχνούς οµολογιακών δανείων.  

82 "Έξοδα και έσοδα προηγούµενων χρήσεων"  

Στο λογαριασμό 82 καταχωρούνται, κατ' είδος, τα έξοδα και έσοδα που 

πραγµατοποιούνται µεν µέσα στη χρήση, ο χρόνος όµως και τα αίτια 

δηµιουργίας τους ανάγονται σε δραστηριότητες προηγούµενων χρήσεων.  

Στο τέλος της χρήσεως τα υπόλοιπα των υπολογαριασµών του 82 

µεταφέρονται στους αντίστοιχους υπολογαριασµούς του 86.02 'Έκτακτα και 

ανόργανα αποτελέσµατα" για να εξισωθούν.  

82.00 "Έξοδα προηγούµενων χρήσεων". Στο λογαριασμό 82.00 καταχωρούνται, 

κατ' είδος, τα έξοδα προηγούµενων χρήσεων, όπως οι φόροι και τα τέλη που 

επιβάλλονται για φορολογικές υποχρεώσεις που δηµιουργούνται από πράξεις ή 

παραλείψεις προηγούµενων χρήσεων, αλλά η αποδοχή της υποχρεώσεως για 

πληρωµή τους γίνεται µέσα στη χρήση που τρέχει, χωρίς να προηγηθεί άσκηση 

προσφυγής στα αρµόδια δικαστήρια. Στον ίδιο λογαριασμό καταχωρούνται φόροι και 

τέλη, που βεβαιώνονται µετά από οριστικοποίηση αποφάσεων των αρµόδιων 

δικαστηρίων.  

Στους παραπάνω φόρους δεν περιλαµβάνεται ο φόρος εισοδήµατος που 

αφορά προηγούµενες χρήσεις. Ο φόρος αυτός καταχωρείται στο λογαριασμό 

42.04.  

82.01 "Έσοδα προηγούµενων χρήσεων". Στο λογαριασμό 82.01 καταχωρούνται, 

κατ' είδος, τα έσοδα προηγούµενων χρήσεων, όπως οι εισπράξεις από 

αποσβεσµένες απαιτήσεις, οι επιστροφές αχρεωστήτως καταβληµένων σε 

προηγούµενες χρήσεις φόρων και τελών, εκτός από τις επιστροφές φόρου 

εισοδήµατος που καταχωρούνται στο λογαριασμό 42.04, οι επιχορηγήσεις, 

επιστροφές δασµών και λοιπών επιβαρύνσεων και οι επιστροφές τόκων λόγω 

εξαγωγών που αφορούν προηγούµενες χρήσεις.  

Στο τέλος της χρήσεως τα υπόλοιπα των υπολογαριασµών του 83 



µεταφέρονται στον υπολογαριασµό 86.02.1 Ο "Προβλέψεις για έκτακτους 

κινδύνους", έτσι ώστε ο λογαριασµός 83 να εξισώνεται.  

Κατά το κλείσιµο του Ισολογισµού τα υπόλοιπα των υπολογαριασµών του 84 

µεταφέρονται στον υπολογαριασµό 86.02.03 "Έσοδα από προβλέψεις 

προηγούµενων χρήσεων", έτσι ώστε ο λογαριασµός 84 να εξισώνεται.  

85 "Αποσβέσεις παγίων µη ενσωµατωµένες στο λειτουργικό κόστος"  

Στο λογαριασμό 85 καταχωρούνται οι αποσβέσεις των πάγιων περιουσιακών 

στοιχείων που δεν ενσωµατώνονται στο λειτουργικό κόστος, δηλαδή στο 

λογαριασμό αυτό καταχωρούνται οι πρόσθετες (επιταχυνόµενες) αποσβέσεις, 

που προβλέπονται από τη νοµοθεσία που ισχύει κάθε φορά.  

Κατά το κλείσιµο του ισολογισµού τα υπόλοιπα των υπολογαριασµών του 85 

µεταφέρονται στους αντίστοιχους υπολογαριασµούς του 86.03 "Μη 

ενσωµατωµένες στο λειτουργικό κόστος αποσβέσεις παγίων", έτσι ώστε ο 

λογαριασµός 85 να εξισώνεται.  

Λογαριασµός 86 "Αποτελέσµατα χρήσεως"  

Ο λογαριασµός 86 χρησιµεύει για τον προσδιορισµό των συνολικών καθαρών 

αποτελεσµάτων (κερδών ή ζηµιών), που πραγµατοποιούνται από το σύνολο 

των δραστηριοτήτων της ξενοδοχειακής µμονάδαςς µέσα στη χρήση που 

κλείνει.  

Στο λογαριασμό 86, στο τέλος της χρήσεως, µεταφέρονται τα µικτά 

αποτελέσµατα εκµεταλλεύσεως και τα διάφορα άλλα έσοδα για να 

συσχετιστούν µε τα έξοδα των λειτουργιών διοικητικής, ερευνών αναπτύξεως 

και διαθέσεως. Στον ίδιο λογαριασμό µεταφέρονται επίσης τα 

χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα (έσοδα - έξοδα), τα έκτακτα και ανόργανα 

αποτελέσµατα (έσοδα, κέρδη - έξοδα, ζηµιές) και οι µη ενσωµατωµένες στο 

λειτουργικό κόστος αποσβέσεις παγίων.  

Από το συσχετισµό των παραπάνω στοιχείων που γίνεται στο λογαριασμό 86, 

και ειδικότερα στον υπολογαριασµό 86.99, προκύπτουν τα συνολικά καθαρά 

αποτελέσµατα της κλειόµενης χρήσεως πριν από την αφαίρεση των φόρων 

που βαρύνουν τα κέρδη (φόρων εισοδήµατος και εισφοράς ΟΓΑ καθώς και 

λοιπών µη ενσωµατωµένων στο λειτουργικό κόστος φόρων).  



Ο υπολογαριασµός 86.99 "Καθαρά αποτελέσµατα χρήσεως" χρησιµεύει για τη 

συγκέντρωση των χρεωστικών και πιστωτικών υπολοίπων των λοιπών 

υπολογαριασµών του 86, από το συσχετισµό δε των υπολοίπων αυτών 

προκύπτουν τα συνολικά καθαρά αποτελέσµατα χρήσεως (καθαρές ζηµιές ή 

καθαρά κέρδη), τα οποία µεταφέρονται στο λογαριασμό 88.  

Η κατάσταση του λογαριασμού 86 δηµοσιεύεται µαζί µε τον ισολογισµό.  

Ι. Χρεώνεται:  

-  Κατά περίπτωση µε τις µικτές ζηµιές εκµεταλλεύσεως της κλειόµενης 

χρήσεως, µε πίστωση του λογαριασμού 80.01.  

-  Με τα έξοδα των λειτουργιών διοικητικής, ερευνών - αναπτύξεως και 

διαθέσεως, µε πίστωση, αντίστοιχα, των λογαριασµών 80.02.00, 80.02.01 και 

80.02.02.  

Με τις διαφορές αποτιµήσεως συµµετοχών και χρεογράφων, τα έξοδα και τις 

ζηµιές συµµετοχών και χρεογράφων και µε το χρεωστικούς τόκους και τα 

συναφή µε αυτούς έξοδα, µε πίστωση αντίστοιχα, των λογαριασµών 80.02.04, 

80.02.05 και 80.02.06.  

-  Με τα έκτακτα και ανόργανα έξοδα, µε πίστωση του λογαριασμού 81.00.  

- Με τις έκτακτες ζηµιές, µε πίστωση του λογαριασμού 81.02.  

- Με τα έξοδα προηγούµενων χρήσεων, µε πίστωση του λογαριασμού 82.00.  

-  Με τις προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους, µε πίστωση του λογαριασμού 

83.  

-  Με τις µη ενσωµατωµένες στο λειτουργικό κόστος αποσβέσει παγίων, µε 

πίστωση του λογαριασμού 85.  

-  Με τα καθαρά κέρδη, µε πίστωση του λογαριασμού 88.00 "Καθαρά κέρδη 

χρήσεως".  

ΙΙ. Πιστώνεται:  

-  Κατά περίπτωση, µε τα µικτά κέρδη εκµεταλλεύσεως της χρήσεως που 



κλείνει, µε χρέωση του λογαριασμού 80.01.  

- Με τα διάφορα άλλα έσοδα της εκµεταλλεύσεως, µε χρέωση του      

λογαριασμού 80.03.00.  

- Με τα έσοδα από συµµετοχές, µε χρέωση του λογαριασμού 80.03.01.  

- Με τα έσοδα χρεογράφων, µε χρέωση του λογαριασμού 80.03.02.  

- Με τα κέρδη από πώληση συµµετοχών και χρεογράφων, µε χρέωση του 

λογαριασμού 80.03.03.  

-  Με τους πιστωτικούς τόκους και τα συναφή µε αυτούς έσοδα, µε χρέωση 

του λογαριασμού 80.03.04.  

-  Με τα έκτακτα και ανόργανα έσοδα, µε χρέωση του λογαριασμού 81.01.  

- Με τα έκτακτα κέρδη, µε χρέωση του λογαρισµού81.03.  

- Με τα έσοδα προηγούµενων χρήσεων, µε χρέωση του λογαριασμού 82.01.  

-  Με τα έσοδα από προβλέψεις προηγούµενων χρήσεων, µε χρέωση του 

λογαριασμού 84.  

-  Με τις ενδεχόµενες καθαρές ζηµιές, µε χρέωση του λογαριασμού 88.01.  

88 "Αποτελέσµατα προς διάθεση"  

Ο πίνακας του λογαριασμού 88, στον οποίο εµφανίζovται τα στοιχεία των 

υπολογαριασµών του και ο τρόπος διαθέσεως των κερδών, δηµοσιεύεται µαζί µε τον 

ισολογισµό και τα αποτελέσµατα χρήσεως. 

 

Ο λογαριασµός 88 χρησιµεύει για τη συγκέvτρωση των καθαρών αποτελεσµάτων της 

χρήσεως, των κερδών της προηγούµενης ή προηγούµενων χρήσεων, των ζηµιών 

της προηγούµενης ή προηγούµενων χρήσεων, όταν πρόκειται να συµψηφιστούν µε 

κέρδη της κλειόµενης χρήσεως, των διαφορών φορολογικού ελέγχου προηγούµενων 

χρήσεων και στην περίπτωση διανοµής αποθεµατικών, των προς διάθεση τέτοιων 

αποθεµατικών.  



Ι. Χρεώνεται:  

Ο υπολογαριασµός 88.01 µε τις καθαρές ζηµιές χρήσεως, µε πίστωση του 

λογαριασμού 86.99.  

-  Ο υπολογαριασµός 88.03 µε το υπόλοιπο ή µέρος των ζηµιών 

προηγούµενης χρήσεως που πρόκειται να καλυφθεί από κέρδη της παρούσης 

χρήσεως, µε πίστωση του λογαριασμού 42.01.  

-  Ο υπολογαριασµός 88.04 µε το υπόλοιπο ή µέρος των ζηµιών 

προηγούµενων χρήσεων που πρόκειται να καλυφθεί από κέρδη της παρούσης 

χρήσεως, µε πίστωση του λογαριασμού 42.02.  

-  Ο υπολογαριασµός 88.06 µε τις συµψηφιστικές χρεωστικές διαφορές που 

προκύπτουν από φορολογικό έλεγχο προηγούµενων χρήσεων, µε πίστωση του 

λογαριασμού 42.04.  

-  Ο υπολογαριασµός 88.08 µε το φόρο εισοδήµατος και την εισφορά υπέρ 

ΟΓΑ που αναλογούν στα συνολικά καθαρά αδιανέµητα φορολογητέα κέρδη της 

χρήσεως που κλείνει, µε πίστωση του λογαριασμού 54.07.  

-  Ο υπολογαριασµός 88.09 µε τους λοιπούς µη ενσωµατωµένους στο 

λειτουργικό κόστος φόρους (π.χ. λογ. 63.98.02 "Φόροι ακίνητης περιουσίας", 

για τους οποίους οι σχετικές διατάξεις της νοµοθεσίας προβλέπουν ότι τελικά 

βαρύνουν τα κέρδη χρήσεως -ή τη ζηµιά χρήσεως- και όχι το λειτουργικό 

κόστος), µε πίστωση των σχετικών υπολογαριασµών του λογαριασμού 63.  

-  Οι υπολογαριασµοί 88.00, 88.02, 88.06 και 88.07 µε τα υπόλοιπα τους, µε 

πίστωση του υπολογαριασµού 88.98, όταν το τελικό υπόλοιπο του 

λογαριασμού 88 είναι χρεωστικό (ζηµιές εις νέο), ή του υπολογαριασµού 88.99, 

όταν το τελικό υπόλοιπο του λογαριασμού 88 είναι πιστωτικό (κέρδη προς 

διάθεση).  

-  Ο υπολογαριασµός 88.99 µε τα προς διάθεση κέρδη, µε πίστωση των 

οικείων υπολογαριασµών αποθεµατικών του 41, του λογαριασμού 53.01 για τα 

καθαρά µερίσµατα που διανέµονται, του λογαριασμού 43.02 µε τα καθαρά 

µερίσµατα για τα οποία αποφασίζεται η διάθεσή τους για αύξηση του µετοχικού 

κεφαλαίου, του λογαριασμού 54.09.00 για τους φόρους που παρακρατούνται 

από τα µερίσµατα που διανέµονται και του λογαριασμού 42.00 για το υπόλοιπο 



κερδών που µεταφέρεται στην επόµενη χρήση (υπόλοιπο κερδών εις νέο).  

ΙΙ. Πιστώνεται:  

Ο υπολογαριασµός 88.00 µε τα καθαρά κέρδη χρήσεως, µε χρέωση του 

λογαριασμού 86.99.  

Ο υπολογαριασµός 88.02 µε το υπόλοιπο κερδών προηγούµενης χρήσεως, µε 

χρέωση του λογαριασμού 42.00.  

-  Ο υπολογαριασµός 88.06 µε τις συµψηφιστικές πιστωτικές διαφορές που 

προκύπτουν από φορολογικό έλεγχο προηγούµενων χρήσεων, µε χρέωση του 

λογαριασμού 42.04.  

-  Ο υπολογαριασµός 88.07 µε τα αποθεµατικά, για τα οποία αποφασίζεται η 

διάθεσή τους, για την κάλυψη ζηµιών ή τη διανοµή µερισµάτων, µε χρέωση 

των οικείων υπολογαριασµών αποθεµατικών του 41 (σε περίπτωση διαθέσεως 

αποθεµατικών, παράλληλα, γίνονται και ανάλογες εγγραφές πληρωµένων και 

οφειλόµενων φόρων εισοδήµατος και άλλης φύσεως, όταν συντρέχει σχετική 

φορολογική υποχρέωση).  

-  Οι υπολογαριασµοί 88.01, 88.03, 88.04, 88.06, 88.08 και 88.09 µε τα 

υπόλοιπά τους, µε χρέωση του υπολογαριασµού 88.98, όταν το τελικό 

υπόλοιπο του λογαριασμού 88 είναι χρεωστικό (ζηµιές εις νέο) ή του 

υπολογαριασµού 88.99, όταν το τελικό υπόλοιπο του λογαριασμού 88 είναι 

πιστωτικό (κέρδη προς διάθεση).  

-  Ο υπολογαριασµός 88.98 µε τις ζηµιές εις νέο, µε χρέωση του λογαριασμού 

42.01.  

89 ''Ισολογισµός''  

ο λογαριασµός 89 χρησιµοποιείται µόνο στο τέλος της χρήσεως, οπότε καταρτίζεται 

υποχρεωτικά η κατάσταση του ισολογισµού της χρήσεως. 

Ο λογαριασµός 89 χρησιµεύει για το κλείσιµο των λογαριασµών της χρήσεως 

που αναφέρεται ο ισολογισµός και για το άνοιγµα των λογαριασµών της νέας 

χρήσεως που ακολουθεί µετά την κατάρτιση του ισολογισµού.  



Ειδικότερα ο λογαριασµός 89 λειτουργεί ως εξής:  

α. Στο τέλος της χρήσεως, στην οποία αναφέρεται ο ισολογισµός, µετά τη 

διενέργεια των εγγραφών κλεισίµατος των βιβλίων, χρεώνεται (ο λογ. 89) µε τα 

υπόλοιπα όλων των χρεωστικών λογαριασµών του, µε πίστωση καθενός απ' 

αυτούς, που έτσι µηδενίζονται, και πιστώνεται µε τα υπόλοιπα όλων των 

πιστωτικών λογαριασµών του, µε χρέωση καθενός απ' αυτούς, που επίσης µε 

τον τρόπο αυτό µηδενίζονται.  

Οι εγγραφές χρεώσεως και πιστώσεως του λογαριασμού 89, στο τέλος κάθε 

χρήσεως, οι οποίες ονοµάζονται "εγγραφές κλεισίµατος των λογαριασµών του 

ισολογισµού", γίνονται, είτε αµέσως µετά τη διενέργεια όλων των εγγραφών 

κλεισίµατος του ισολογισµού, είτε τµηµατικά για κάθε λογαριασμό που το 

υπόλοιπό του οριστικοποιείται για την εµφάνισή του στον ισολογισµό.  

β. Με την έναρξη της νέας χρήσεως µετά την κατάρτιση του ισολογισµού, 

έπειτα από τη διαδικασία διενέργειας των εγγραφών κλεισίµατος του 

ισολογισµού, χρεώνεται (ο λογ. 89) µε τα υπόλοιπα όλων των πιστωτικών 

λογαριασµών του, µε πίστωση καθενός από αυτούς, και πιστώνεται µε τα 

υπόλοιπα όλων των χρεωστικών λογαριασµών του, µε χρέωση καθενός από 

αυτούς.  

Οι εγγραφές χρεώσεως και πιστώσεως του λογαριασμού 89, κατά την έναρξη 

της χρήσεως που ακολουθεί την κατάρτιση του ισολογισµού (κατά τη διάρκεια 

της προθεσµίας κλεισίµατος του ισολογισµού που τρέχει στην επόµενη χρήση), 

οι οποίες ονοµάζονται "εγγραφές ανοίγµατος των λογαριασµών του 

ισολογισµού", γίνονται είτε αµέσως έπειτα από τη διαδικασία διενέργειας όλων 

των εγγραφών κλεισίµατος του ισολογισµού, είτε τµηµατικά για κάθε 

λογαριασμό που, µετά την οριστικοποίηση του υπολοίπου του για την 

εµφάνιση του στον ισολογισµό, κλείνει σύµφωνα µε όσα καθορίζονται 

παραπάνω.  

 

3.1.9 ΟΜΑΔΑ 10Η (ο): ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ  
 

Στην οµάδα 10 περιλαµβάνονται οι λογαριασµοί τάξεως, µε τους οποίους 

παρέχονται σηµαντικές πληροφορίες και χρήσιµα στατιστικά στοιχεία. Είναι 



ειδικής κατηγορίας λογαριασµοί, στους οποίους απεικονίζονται και 

παρακολουθούνται χρήσιµες πληροφορίες καθώς και γεγονότα που 

δηµιουργούν νοµικές δεσµεύσεις, χωρίς να επιφέρουν άµεση ποσοτική 

µεταβολή στα περιουσιακά στοιχεία της ξενοδοχειακής µμονάδας, η οποία 

όµως (ποσοτική µεταβολή) είναι δυνατό να επέλθει στο µέλλον.  

Οι λογαριασµοί τάξεως λειτουργούν πάντοτε αµοιβαία, κατά ζεύγη 

λογαριασµών, σε αυτόνοµο λογιστικό κύκλωµα της οµάδας 1Ο, χωρίς να 

υπάρχει δυνατότητα συλλειτουργίας τους µε τους άλλους λογαριασµούς.  

01. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία - 05. Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών 
στοιχείων  

Στο λογαριασμό 01, ο οποίος συλλειτουργεί µόνο µε το λογαριασμόό 05, 

παρακολουθούνται τα διάφορα περιουσιακά στοιχεία τρίτων, τα οποία 

βρίσκονται στην κατοχή της ξενοδοχειακής µμονάδας για διάφορους λόγους.  

Ο λογαριασµός ΟΙ χρεώνεται µε την αξία των περιουσιακών στοιχείων τρίτων 

(πραγµατική ή προϋπολογιστική) ή µε λογιστικό ισότιµο, κατά την παραλαβή 

των περιουσιακών αυτών στοιχείων, µε πίστωση του λογαριασμού 05, 

πιστώνεται δε όταν τα περιουσιακά στοιχεία επιστρέφονται στο δικαιούχο ή 

κατά οποιοδήποτε τρόπο παύουν να βρίσκονται στην κατοχή της 

ξενοδοχειακής µμονάδας, µε χρέωση του λογαριασμού 05. Η πίστωση του 

λογαριασμού ΟΙ γίνεται µε την ίδια αξία ή µε το ίδιο λογιστικό ισότιµο, µε το 

οποίο είχε χρεωθεί (ακύρωση εγγραφής χρεώσεως).  

 

 

02-06, "Χρεωστικοί - πιστωτικοί λογαριασµοί εγγυήσεων και εµπράγµατων 
ασφαλειών"  

Στους λογαριασµούς 02.00 - 02.09 που συλλειτουργούν µε τους λογαριασµούς 

06.00-06.09, παρακολουθούνται οι εγγυήσεις και εµπράγµατες ασφάλειες που 

παραχωρούνται από τρίτους στην ξενοδοχειακή µονάδα για εξασφάλιση 

απαιτήσεών της και καλής εκτελέσεως από τρίτους συµβάσεων, που 

συνάπτονται µε αυτούς.  



Στους λογαριασµούς 02.10 - 02.19 που συλλειτουργούν µε τους λογαριαμούς 

06.10 - 06.19, παρακολουθούνται οι εγγυήσεις και εµπράγµατες ασφάλειες, 

που η ξενοδοχειακή µονάδα παραχωρεί σε πιστωτές της για εξασφάλιση 

υποχρεώσεών της και καλής εκτελέσεως από αυτή συµβάσεων, που 

συνάπτονται µε τρίτους.  

03 - 07. "Απαιτήσεις - υποχρεώσεις από αµφοτεροβαρείς συµβάσεις"  

Στο λογαριασμό 03, ο οποίος συλλειτουργεί µόνο µε το λογαριασμό 07, 

παρακολουθούνται, σύµφωνα µε τις ανάγκες κάθε ξενοδοχειακής µμονάδας, 

οι αµφοτεροβαρείς συµβάσεις, που αυτή έχει υπογράψει µε τρίτους, κατά το 

µέρος που δεν έχει εκτελεστεί.  

Οι λογιστικές εγγραφές είναι δυνατόν να γίνουν µε λογιστικό ισότιµο.  

Ο λογαριασµός 03 χρεώνεται µε την αξία (πραγµατική ή προϋπολογιστική) 

του ανεκτέλεστου µέρους κάθε αµφοτεροβαρούς σύµβασης, µε πίστωση του 

λογαριασμού 07, πιστώνεται δε όταν οι συµβάσεις αυτές παύσουν να έχουν 

ισχύ ή εκτελεστούν κατά µέρος, µε χρέωση του λογαριασμού 07.  

04 - 08. "Διάφοροι λογαριασµοί πληροφοριών χρεωστικοίπιστωτικοί"  

Στο λογαριασμό 04, ο οποίος συλλειτουργεί µόνο µε το λογαριασμό 08, 

παρακολουθούνται διάφορες πληροφορίες και στατιστικά στοιχεία σύµφωνα 

µε τις ανάγκες κάθε ξενοδοχειακής µμονάδας. Στον ίδιο λογαριασμό είναι 

δυνατή η παρακολούθηση της αφορολόγητης υπεραξίας εξαιτίας 

συγχωνεύσεως ή µετατροπής οικονοµικών µονάδων, των δικαιωµάτων για 

σχηµατισµό αφορολόγητων αποθεµατικών, καθώς και των τυχόν µετοχών 

επικαρπίας της οικονοµικής µμονάδας που κυκλοφορούν, σύµφωνα µε τις 

διατάξεις της νοµοθεσίας π.χ. για τα αναπτυξιακά κίνητρα ή για τις Α.Ε. που 

ισχύουν κάθε φορά. 

Ο λογαριασµός 04 χρεώνεται µε οποιαδήποτε αξία, που η οικονοµική µονάδα 

κρίνει ότι απεικονίζει στους υπολογαριασµούς του τις πληροφορίες ή τα 

στατιστικά στοιχεία που επιθυµεί να παρακολουθεί (π.χ. λογιστικό ισότιµο, 

προϋπολογιστικές αξίες ή ποσότητες), µε πίστωση του λογαριασμού 08 και 

πιστώνεται, όταν παύσει να υπάρχει το ενδιαφέρον παρακολουθήσεως των 

πληροφοριών ή των στατιστικών στοιχείων που επιλέγονται για 



παρακολούθηση, µε χρέωση του λογαριασμού 08.  

 

3.2 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΛOΓlΣTlKH ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ (Λογιστική 
του κόστους και των αναλυτικών αποτελεσμάτων)  
 

 

Όπως είναι γνωστό κόστος είναι η διάθεση ή επένδυση αγοραστικής δυνάμεως για 

την απόκτηση αγαθών ή υπηρεσιών µε σκοπό τη χρησιμοποίησή τους για την 

πραγματοποίηση εσόδων από πωλήσεις.  

Την ξενοδοχειακή επιχείρηση, όπως είναι ευνόητο, ενδιαφέρει ο σχηματισμός του 

κόστους των επί µέρους εκμεταλλεύσεων. Εάν θελήσουμε να περιορίσουμε το γενικό 

ορισμό στο κόστος της επί μέρους εκμετάλλευσης δωματίων θα λέγαμε ότι κόστος 

δωματίων είναι το σύνολο των εξόδων και δαπανών που απαιτούνται για την 

εκμετάλλευση τους µε σκοπό την πραγματοποίηση εσόδων από ενοικιάσεις 

δωματίων.  

Ο καθορισμός του κόστους επιδιώκει πολλούς σκοπούς και μπορεί να καλύπτει 

διαφορετικές χρονικές περιόδους, μεγαλύτερες ή μικρότερες αναλόγως.  

Τα κατ' είδος έξοδα, τα οποία στη γενική λογιστική παρακολουθούνται στους 

λογαριασμούς της ομάδας 6, στην αναλυτική λογιστική κατατάσσονται κατά 

προορισμό. Κριτήριο καταχωρήσεως στους συγκεκριμένους λογαριασμούς κόστους 

της αναλυτικής λογιστικής είναι ο σκοπός (προορισμός) για τον οποίο 

πραγματοποιούνται.  

Τα αποθέματα παρακολουθούνται στους λογαριασμούς της 2ης ομάδας όπου 

καταχωρούνται κατά είδος. Στην αναλυτική λογιστική οι αναλώσεις των αποθεμάτων 

μεταφέρονται κατά προορισμό σε λογαριασμούς λειτουργικού κόστους.  

 

3.2.1 Εσωλογιστική και εξωλογιστική κοστολόγηση  
 
Κοστολόγηση είναι η διαδικασία που ακολουθείται για τον προσδιορισμό του 

κόστους ενός αγαθού, µιας υπηρεσίας, µιας δραστηριότητας ή µιας λειτουργίας.  

 
Εσωλογιστική κοστολόγηση είναι η ολοκληρωμένη μορφή κοστολόγησης µε την 

οποία προσδιορίζεται το κόστος των τελικών φορέων από στοιχεία που βρίσκονται 

καταχωρημένα στους λογαριασμούς των κέντρων κόστους ή των λειτουργιών που 

συμβάλλουν στην ολοκλήρωση της παραγωγής των υπηρεσιών.  



Η διαδικασία της κοστολόγησης, µε την πλήρη μορφή της, καταλήγει στο σχηµατισµό 

του κόστους των εκμεταλλεύσεων και στον προσδιορισμό του μικτού αποτελέσματος 

κατά εκμετάλλευση της ξενοδοχειακής επιχείρησης. Η εσωλογιστική κοστολόγηση 

στηρίζεται σε λογιστικές εγγραφές για το σχηµατισµό του κόστους.  

Το άμεσο κόστος καταλογίζεται απευθείας στους φορείς και οι εγγραφές στηρίζονται 

στα δικαιολογητικά.  

Το έµµεσο κόστος δέχεται κοστολογική επεξεργασία. Οι επεξεργασίες αυτές γίνονται 

εξωλογιστικά µε βάση τα στοιχεία των λογαριασμών και κατανέμουν τα μεγέθη των 

λογαριασμών στους σχετικούς υπολογαριασµούς.  

Οι καταστάσεις που συντάσσονται για το σκοπό αυτό (φύλλα µερισµού) αποτελούν 

δικαιολογητικά στοιχεία των εγγραφών και του τρόπου συνθέσεως του κόστους των 

φορέων.  

Εξωλογιστική Koστoλόγηση είναι η ατελής μορφή κοστολογήσεως στην οποία το 

λειτουργικό κόστος δεν σxηµατίζεται µε λογιστικές εγγραφές. Στη μορφή αυτή 

κοστολογήσεως το λειτουργικό κόστος δεν καταλογίζεται στους τελικούς φορείς µε 

βάση ορθά επιστημονικά κριτήρια. Η κοστολογική διαδικασία χαρακτηρίζεται σαν 

εξωλογιστική στις εξής περιπτώσεις:  

1.  Όταν τα στοιχεία του κόστους παρακολουθούνται µεν εσωλογιστικά, αλλά για το 

σχηµατισµό του λειτουργικού κόστους δεν γίνεται οποιαδήποτε κοστολογική 

επεξεργασία, ούτε το κόστος αυτό συνδέεται µε τους τελικούς φορείς και προσδιο-

ρίζεται εμπειρικά.  

2.  Όταν τα κατ' είδος στοιχεία του κόστους, ο σχηµατισµός του λειτουργικού κόστους 

και το κόστος των φορέων παρακολουθούνται εσωλογιστικά, αλλά οι σχετικοί 

ποσοτικοί και κατ' αξία µερισµοί και καταλογισμοί γίνονται αυθαίρετα και δεν 

στηρίζονται σε παραστατικά έγγραφα και προϋπολογιστικά δεδομένα, όπως είναι 

π.χ. τα δελτία απασχολήσεως προσωπικού.  

3. Όταν τα στοιχεία που διαμορφώνουν το κόστος δεν παρακολουθούνται στο 

σύνολό τους λογιστικά, όπως π.χ. στις περιπτώσεις που δεν τηρούνται πλήρη 

λογιστικά βιβλία.  

 

 

3.2.2 Η Αναλυτική λογιστική στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις 
 
Αντικείμενο της Αναλυτικής Λογιστικής της εκμεταλλεύσεως των ξενοδοχειακών 

μονάδων αποτελεί το λογιστικό έργο προσδιορισμού του κόστους λειτουργίας των 

διαφόρων εκμεταλλεύσεων των τµηµάτων αυτών και των λειτουργιών τους καθώς 



και των αναλυτικών αποτελεσμάτων. Συγκεκριμένα µε τις εγγραφές της Αναλυτικής 

Λογιστικής στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, προσδιορίζεται το κόστος λειτουργίας 

του ξενοδοχείου και των τµηµάτων του δηλαδή των υπνοδωματίων, του εστιατορίου, 

του μπαρ κ.ά. καθώς και το κόστος της Διοικητικής λειτουργίας, της λειτουργίας 

Διαθέσεως και της Χρηµατοοικονοµικής λειτουργίας. Ακόμα η αναλυτική λογιστική 

προσδιορίζει τα μικτά αναλυτικά αποτελέσματα για κάθε εκμετάλλευση και τµήµα 

αυτής.  

Η Αναλυτική Λογιστική στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις μπορεί και πρέπει να έχει 

αυτόνομο σύστημα λειτουργίας προσαρµοσµένο στις ανάγκες των μονάδων αυτών. 

Είναι φανερό ότι η έλλειψη μεγάλων αποθεμάτων και παραγωγικής διαδικασίας 

καθιστούν ευκολότερο το λογιστικό έργο της Αναλυτικής Λογιστικής στις επιχειρήσεις 

αυτές οι οποίες παρέχουν βασικά και κύρια υπηρεσίες.  

Το σχέδιο λογαριασμών της αυτόνομης λειτουργίας της Αναλυτικής λογιστικής 

εκμεταλλεύσεως μπορεί να περιλάβει τους παρακάτω λογαριασμούς οι οποίοι 

επαρκούν για τις ανάγκες των μονάδων αυτών. 

Οι Λογαριασμοί αυτοί που εντάσσονται στην ομάδα 9 είναι:  

90 Διάμεσοι - Αντικρυζόµενοι λογαριασμοί  

91 Ανακατάταξη εξόδων , αγορών και εσόδων  

92 Κέντρα (Θέσεις) κόστους  

94 Αποθέματα  

96 Έσοδα μικτά αναλυτικά αποτελέσματα   

98 Αναλυτικά Αποτελέσματα  

Στους υπολογαριασµούς της ομάδας 9 µμεταφέρονται τα μεγέθη των ομάδων 2, 6, 7 

και 8 (81 - 85) της Γενικής Λογιστικής. Για την καλύτερη σύνδεση της ομάδας 9 µε 

τους λογαριασμούς της Γενικής Λογιστικής, οι υπολογαριασµοι της ομάδας 9 έχουν 

το τελευταίο ψηφίο του κωδικού τους ίδιο µε το ψηφίο του αντίστοιχου 

πρωτοβάθμιου λογαριασμού της Γενικής Λογιστικής. Έτσι π.χ. ο λογαριασμός , 

οργανικά έξοδα κατ' είδος λογισμένα έχει κωδικό 90.06 και οι πρωτοβάθμιοι 

λογαριασμοί των οργανικών εξόδων της Γενικής Λογιστικής έχουν κωδικούς που 

αρχίζουν από 6 (60 - 69).  

Οι πρωτοβάθμιοι λογαριασμοί 90 - 99 μπορούν να ενημερώνονται συγκεντρωτικά µε 

οποιοδήποτε τρόπο. Η ενημέρωση αυτή γίνεται τουλάχιστο κάθε μήνα, για καλύτερη 

πληροφόρηση του κόστους και των αποτελεσμάτων της εκμεταλλεύσεως, αλλά είναι 

δυνατόν να γίνεται και στο τέλος της χρήσεως.  

 



3.2.3 Η λειτουργία των λογαριασμών της Αναλυτικής Λογιστικής 
 

3.2.3.1 Ο Λογαριασμός 90 "Διάμεσοι αντικρυζόµενοι λογαριασμοί" 
 
Οι υπολογαριασµοί του παραπάνω λογαριασμού χρησιμοποιούνται ως συνδετικός 

κρίκος μεταξύ της Γενικής και Αναλυτικής λογιστικής στην οποία μεταφέρονται τα 

δεδομένα της Γενικής Λογιστικής µε σκοπό τον προσδιορισμό του κόστους των 

προσφερόµενων υπηρεσιών και των αναλυτικών αποτελεσμάτων. Η μεταφορά αυτή 

γίνεται χωρίς καμιά μεταβολή (χρέωση ή πίστωση) των λογαριασμών της Γενικής 

Λογιστικής, οι οποίοι διατηρούν την ενότητα και την πληροφοριακή τους αξία.  

Για τη μεταφορά π.χ. των Οργανικών εξόδων από τη Γενική Λογιστική θα χρεωθεί ο 

Λογαριασμός 92 Κέντρα (Θέσεις) κόστους, με κατανομή στους υπολογαριασµούς 

του των εξόδων µε βάση το φύλλο µερισµού, και θα πιστωθεί ο λογαριασμός 90.06 

“Οργανικά έξοδα κατ' είδος λογισμένα".  

Για τη μεταφορά των πρώτων και βοηθητικών υλών από τη Γενική Λογιστική, θα 

χρεωθεί ο λογαριασμός 94.24 "Πρώτες και βοηθητικές ύλες - Υλικά συσκευασίας" της 

Αναλυτικής Λογιστικής και θα πιστωθεί ο λογαριασμός 90.02 "Αγορές λογισμένες" 

και όχι ο λογαριασμός 24 της Γενικής Λογιστικής.  

Έτσι οι λογαριάσει του 90 έχουν αντικρυζόµενες χρεωπιστώσεις με τους 

λογαριασμούς των ομάδων 2 (αποθέματα), 6 (οργανικά έξοδα κατ’ είδος), 7 

(οργανικά έσοδα κατ’ είδος) και 8 (λογαριασμοί αποτελεσμάτων ) της Γενικής 

Λογιστικής. Τα υπόλοιπά τους δηλαδή στο τέλος της χρήσεως είναι ίσα αλλά 

αντίθετα µε τα υπόλοιπα των αντίστοιχων λογαριασμών της Γενικής Λογιστικής.  

Π.χ. το πιστωτικό υπόλοιπο του λογαριασμού 90.06.00 "Αμοιβές και έξοδα 

προσωπικού λογισμένα" της Αναλυτικής λογιστικής είναι ίσο, στο τέλος της χρήσεως, 

µε το χρεωστικό υπόλοιπο του λιγαριασμού 60 "Αμοιβές και έξοδα προσωπικού" της 

Γενικής Λογιστικής.  

Η ανάλυση του Λογαριασμού 90 σε δευτεροβάθμιους γίνεται ως εξής:  

90 ΔΙΑΜΕΣΟΙ - ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΜΕΝΟI ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 

 90.00 …… 

90.01 Αρχικά αποθέματα λογισμένα 

90.02 Αγορές λογισμένες  

90.03…… 

90.04……  

90.05…… 

90.06 Οργανικό έξοδα κατ' είδος λογισμένα 



90.07 Οργανικά έσοδα κατ' είδος λογισμένα 

90.08 Αποτελέσματα λογισμένα 

90.09 Υπολογιστικά έξοδα λογισμένα 

90.10 Υπολογιστικά έσοδα λογισμένα  

 

Ο Λογαριασμός 91 "Ανακατάταξη εξόδων, αγορών και εσόδων  

Οι υπολογαριασµοί του 91 χρησιμοποιούνται:  

1) 'Όταν η οικονομική μονάδα κρίνει σκόπιμο να κατατάξει τα έξοδα κατά τρόπο 

διαφορετικό από εκείνο της Γενικής Λογιστικής. Έτσι είναι δυνατόν να απαιτείται η 

κατάταξη των εξόδων της εκμετάλλευσης των υπνοδωματίων σε σταθερά και 

μεταβλητά.  

2) 'Όταν κρίνεται σκόπιμη η κατάταξη των εσόδων µε διαφορετικό τρόπο από αυτόν 

της Γενικής Λογιστικής, για την παροχή πρόσθετων πληροφοριών χρήσιμων για τη 

διοίκηση της ξενοδοχειακής μονάδας π.χ. µε τη χώρα προέλευσης των πελατών και 

το γεωγραφικό διαμέρισμα ή ακόμα ανάλογα με τον κύκλο εργασιών κάθε 

πρακτορείου.  

 3) Όταν δεν είναι δυνατός ο άμεσος µερισµός των εξόδων κέντρα κόστους. Στην 

περίπτωση αυτή χρεώνεται ο λογαριασμός 91.05 "Οργανικά έξοδα κατ' είδος 
προς µερισµό" µε πίστωση λογαριασμού 90.06 "Οργανικά έξοδα κατ' είδος 
λογισμένα". Μετά την κατάρτιση του φύλλου µερισµού ο λογαριασμός 91.05 

πιστώνεται µε χρέωση των λογαριασμών 92 Κέντρα (Θέσεις) κόστους και 
ενδεχομένως του 940. Έτσι ο λογαριασμός 91.05 λειτουργεί ως διάμεσος ανάμεσα 

στον 90 και κυρίως στον 92.  

Ο λογαριασμός 91.05 δεν λειτουργεί όταν η μεταφορά των μεγεθών από τη Γενική 

Λογιστική στην Αναλυτική Λογιστική γίνεται στο τέλος κάθε μήνα µε βάση το φύλλο 

µερισµού των εξόδων το καταρτίζεται για τις ανάγκες της Αναλυτικής λογιστικής και 

σ' αυτό καθορίζονται τα κέντρα κόστους.  

4) Όταν η ξενοδοχειακή μονάδα ενδιαφέρεται για τον προσδιορισμό βραχυχρόνιων 

αποτελεσμάτων. Στην περίπτωση αυτή καταχωρούνται στους λογαριασμούς έξοδα ή 

έσοδα τα οποία δεν είναι δυνατό να λογιστικοποιούνται στη γενική λογιστική μέσα 

στο μήνα που πραγματοποιούνται.  

 

3.2.3.2 Ο Λογαριασμός 92 "Κέντρα (θέσεις) κόστους"  
 
Στους υπολογαριασµούς του 92 παρακολουθείται το κόστος βασικών λειτουργιών 

(λειτουργικό κόστος). Στους λογαριασμούς αυτούς συγκεντρώνονται τα πάσης 



φύσεως οργανικά έξοδα τα οποία όμως μερίζονται σε κάθε λειτουργία µε κριτήριο 

τον προορισμό και όχι το είδος τους. Η καταχώρηση δηλαδή των εξόδων στους 

υπολογαριασµούς του 92 γίνεται µε βάση τον προορισμό τους.  

Ο λογαριασμός 92 αναλύεται στους δευτεροβάθμιους λογαριασμούς:  

92.00 Έξοδα παραγωγικής λειτουργίας  

92.01 Έξοδα διοικητικής λειτουργίας  

92.02 ...  

92.03 Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως  

92.04 Έξοδα χρηµατοοικονοµικής λειτουργίας  

 

3.2.4 Η συμβολή του κόστους στην ξενοδοχειακή λoγιστική  
 
Κάθε απόφαση που παίρνει η διεύθυνση ενός ξενοδοχείου δημιουργεί, κατά ένα 

τρόπο, κάποιο κόστος. Γι' αυτό η κοστολογική εργασία σε µία ξενοδοχειακή 

επιχείρηση καλύπτει ένα μεγάλο µέρος των αρμοδιοτήτων του διευθυντή της.  

Πραγματικά, ο διευθυντής χρειάζεται να παίρνει συχνά ιδιαίτερες αποφάσεις, 

σχετικές µε το κόστος, σε συνεργασία µε τον υπεύθυνο λογιστή ή κοστολόγο του. Για 

παράδειγμα, προκειμένου να πετύχει την καλύτερη αποδοτικότητα του ξενοδοχείου 

του, ίσως κρίνει πως θα πρέπει να προσλάβει ικανότερο προσωπικό, µε 

περισσότερες απαιτήσεις για αμοιβή και άρα αυξημένο κόστος. Μπορεί ακόμη να 

κρίνει αν το κόστος αναδιοργάνωσης του ξενοδοχείου θα είναι μικρό ή μεγάλο κ.λπ.  

Επειδή, λοιπόν, υπάρχουν πολλά διαφορετικά είδη αποφάσεων που παίρνονται 

σχετικά µε το κόστος, δεν είναι παράξενο το γεγονός ότι υπάρχουν πολλές 

διαφορετικές τεχνικές για τον προσδιορισμό του και πολλοί διαφορετικοί τρόποι 

αντιμετώπισής του.  

 

 

 
 

 

3.2.5 Έννοια και ορισμός - Σημασία κόστους  
 

3.2.5.1 Έννοια 
 



 Κόστος είναι η περιστολή (μείωση) της αξίας του ενεργητικού ενός οργανισμού µε 

σκοπό την εξασφάλιση ενός πλεονεκτήματος ή κέρδους. Είναι, επίσης, η ανάπτυξη 

των προμηθευτικών πόρων του οργανισμού, µε σκοπό η ανάπτυξη αυτή να 

αποδώσει περισσότερα απ' όσα έχουν δαπανηθεί.  

Εάν δεν γίνεται χρήση του ενεργητικού, τότε δεν δημιουργείται και κόστος. Για 

παράδειγμα, η αγορά λινών ή πιατικών ή σκευών για το εστιατόριο δεν μειώνει το 

ενεργητικό του εστιατορίου, απλά αλλάζει τη μορφή του από χρήμα σε σκεύη. Οι 

δαπάνες ενός οργανισμού δεν συμφωνούν πάντα µε την κατανάλωση του 

ενεργητικού, κυρίως γιατί πολλά στοιχεία του ενεργητικού πρέπει ν' αγοραστούν σ' 

ένα συγκεκριμένο χρόνο, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι προσφέρουν υπηρεσία 

στην επιχείρηση για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα.  

Εάν η λογιστική αξία ενός στοιχείου του ενεργητικού μειωθεί ή εξαντληθεί, τότε ένα 

κόστος θεωρείται ότι γίνεται στη διάρκεια αυτής της μείωσης.  

Η χειροτέρευση, λόγω χρήσης, ή η καταστροφή λινών, πιατικών και ασημικών 

αποτελεί ένα κόστος για την περίοδο που πραγματοποιήθηκε αυτή η καταστροφή ή 

χειροτέρευση. Ένα κόστος δημιουργείται όταν η δυνατότητα στοιχείου του 

ενεργητικού να προσφέρει υπηρεσίες στο μέλλον ελαττώνεται. Θα πρέπει να 

σημειωθεί ότι αυτή η χειροτέρευση είναι εσκεμμένη. Ο σκοπός της δημιουργίας 

εξόδων είναι να αποκτηθούν κέρδη. Η διεύθυνση πρέπει να δέχεται ότι ένα 

συγκεκριμένο ποσοστό του ενεργητικού θα χάσει µέρος ή όλη την αξία του κατά τη 

διάρκεια της χρήσης.  

Οι δαπάνες μισθοδοσίας, θέρμανσης ή τηλεφώνων δημιουργούν μειώσεις σ’ ένα 

στοιχείο του ενεργητικού -ταμείο- χωρίς να μεσολαβεί το μεσαίο στάδιο της 

δημιουργίας ενός άλλου στοιχείου, όπως τα λινά και τα πιατικά του εστιατορίου. Μια 

τέτοια δαπάνη αποβλέπει στην άμεση δημιουργία ενός κόστους, γιατί η δαπάνη 

πραγματοποιείται συγχρόνως µε την εσκεμμένη χρήση του ενεργητικού του 

οργανισμού.  

Ένα στοιχείο του ενεργητικού μπορεί να μειωθεί χωρίς να επιτευχθεί κανένας 

σκοπός για παράδειγμα, µία φωτιά μπορεί να καταστρέψει λινά και πιατικά. Είναι 

χρήσιμο, λοιπόν, να γίνεται διάκριση μεταξύ αυτού του είδους της άσκοπης δαπάνης, 

µε τη σκόπιμη χρήση του ενεργητικού ενός οργανισμού, γιατί ένας διευθυντής 

ενδιαφέρεται να ξέρει τα αποτελέσματα των αποφάσεών του στα κέρδη και την 

πιθανότητα επαναπραγµατοποίησης ενός εξόδου. Γι' αυτό το λόγο οι λογιστές συχνά 

θεωρούν µία µη εσκεµµένη καταστροφή στοιχείου του ενεργητικού σαν ζημία παρά 

σαν κόστος.  
Ένα στοιχείο του ενεργητικού -λέμε ότι υφίσταται- όσο υπάρχει η δυνατότητα να 

βοηθά κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή, το στοιχείο αυτό είναι ένα απόθεμα 



αχρησιμοποίητης δύναμης για την πραγματοποίηση του σκοπού για το οποίο 

αγοράστηκε. Τα σκεύη ενός εστιατορίου είναι, σύμφωνα µε τα άνω, στοιχεία του 

ενεργητικού του εστιατορίου, τουλάχιστον όσο αυτά είναι χρήσιμα. Ένα στοιχείο του 

ενεργητικού μετατρέπεται σε κόστος, όταν χρησιμοποιείται για ένα σκοπό και γίνεται 

κόστος της δραστηριότητας που έχει αυτό το σκοπό. Ζημιά δημιουργείται όταν η 

δυνατότητα προσφοράς υπηρεσιών στο μέλλον έχει ολοκληρωτικά μειωθεί, χωρίς 

κανένα όφελος στον οργανισμό, όπως στην περίπτωση καταστροφής από φωτιά.  
 

3.2.5.2 Ορισμός 
 
 Κόστος είναι το σύνολο των δαπανών που απαιτούνται για την παραγωγή ενός ή 

περισσότερων προϊόντων ή για την προσφορά υπηρεσιών.  
 

3.2.5.3 Σημασία του κόστους 
 
Η επιστημονική κοστολόγηση είναι ο σπουδαιότερος παράγοντας της ορθολογικής 

οργάνωσης των επιχειρήσεων.  

Όλοι οι συγγραφείς υποστηρίζουν ότι:  

σαφής και ακριβής προσδιορισμός του κόστους είναι η βάση της διοίκησης.  

Με τη συστηματική κοστολόγηση δεν πετυχαίνουμε µόνο τον προσδιορισμό του 

κόστους και της τιμής πώλησης των φαγητών, ποτών, αναψυκτικών κλπ, 

πετυχαίνουμε παράλληλα και άλλα αποτελέσματα σπουδαία, τόσο από άποψη 

επιχειρηματική, όσο και από άποψη κοινωνική.  

 

Για να προσδιορίσουμε το κόστος πρέπει να προσδιορίσουμε:  

α. Την ποσότητα,  

β. Την ενέργεια, και  

γ. Την αξία  

κάθε στοιχείου που υπεισέρχεται στη συνολική αξία του κόστους του προϊόντος που 

παράγεται.  

Όσοι υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχει λόγος να γνωρίζουν το κόστος, αφού έτσι ή 

αλλιώς είναι υποχρεωμένοι να πουλήσουν τα είδη τους σύμφωνα µε τις 

αγορανομικές διατάξεις, είναι αυτοί που οδηγούν τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις σε 

µαρασµό, γιατί κι αν ακόμη υποχρεωθούν να πουλήσουν µε την αγορανομική 

διάταξη, πάλι πρέπει να γνωρίζουν το κόστος των προϊόντων τους για τους εξής 

λόγους:  



1)Για να ξέρουν αν και πόσο κερδίζουν ή ζημιώνουν,  

2)Εάν ζημιώνουν εξαιτίας εσφαλμένης αγορανομικής διάταξης, τότε θα πειστούν ότι 

η τιμή που καθορίστηκε είναι και εσφαλμένη και άδικη,  

3) Εάν ζημιώνουν, όχι εξαιτίας του κρατικού παρεµβατισµού, αλλά γιατί άλλες όμοιες 

επιχειρήσεις έχουν µμικρότερο κόστος, τότε θα πρέπει ν' αναζητήσουν τα αίτια που 

αναφέρονται:  

α) Στην ανεύρεση φθηνότερης και αποδοτικότερης πρώτης ύλης (π.χ. ποτά για 

κοκτέιλ κ.λπ.),  

β) Στον εκσυγχρονισμό των δωματίων,  

γ) Στην καλύτερη αποδοτικότητα των ξενοδοχοϋπαλλήλων,  

δ) Στην παραγωγή φαγητών, κοκτέιλ κατώτερης ποιότητας,  

ε) Στην εσκεµµένη πώληση µε ζημιά για να ανταγωνιστούν άλλα ξενοδοχεία.  .  

 

3.2.6 Σκοπός του κόστους  
 
ο ορισμός του κόστους δίνει έμφαση στη σκοπιμότητά του. Για τον διευθυντή, το 

κόστος μπορεί να εξηγηθεί λογικά µόνο κάτω από το φως του σκοπού για τον οποίο 

πραγματοποιείται.  

Ένας οργανισμός υπάρχει για κάποιο σκοπό: να δημιουργήσει κέρδη για τους 

ιδιοκτήτες του, να προσφέρει οφέλη σε µία ομάδα ή σε µία κοινότητα ή και τα δύο. 

Για να παραχθεί ένα προϊόν ή µία υπηρεσία, ο οργανισμός πρέπει να συνδυάζει 

διευθυντικές ικανότητες, εργασία και άλλες πηγές. Δεν μπορεί να δημιουργήσει 

κέρδη χωρίς να ξοδέψει, χωρίς την πραγματοποίηση κόστους, χωρίς τη χρήση 

πόρων. Μια έξυπνη διεύθυνση δεν δίνει υπερβολική σημασία στον περιορισμό του 

κόστους, γιατί µία τέτοια πολιτική θα µμπορούσε να οδηγήσει στην περικοπή τέτοιων 

εξόδων που είναι αναγκαία για την επίτευξη επιθυμητών αντικειμενικών στόχων .  

Ένας διευθυντής αντιμετωπίζει δύο γενικές κατηγορίες αποφάσεων:  

α. Η πραγματοποίηση ενός ειδικού κόστους θα δημιουργήσει κέρδη; Δηλαδή πρέπει 

να αποφασίσω να πραγματοποιηθεί το κόστος;  

β. Έχει αυτό το ειδικό κόστος αποφέρει τα κέρδη που περίμενα ν' αποφέρει όταν 

αποφάσιζα να το πραγματοποιήσω; Δηλαδή, ήταν δικαιολογημένη η απόφασή µου 

να το πραγματοποιήσω στο παρελθόν;  

 



 

3.2.7 Σχεδιασμός και είδη κόστους 
 

3.2.7.1. Σχεδιασμός κόστους  

  
α. Ο προϋπολογισμός: Είναι ο βασικός διοικητικός µηχανισµός που έχει σχέση µε το 

σχεδιαζόμενο κόστος. Τα διοικητικά προγράµµατα μεταφέρονται  ποσοτικά και 

περιέχονται στους προϋπολογισμούς. Ο προϋπολογισμός μπορεί να συμπεριλάβει 

προγραµµατισµένο κόστος για µερικούς µόνο πόρους μερικών τµηµάτων, ή μπορεί 

να περιλάβει προγραµµατισµένο κόστος για όλους τους πόρους του οργανισμού, σε 

όλα τα τµήµατά του. Ο υπολογισμός, συνήθως, παίζει ένα σπουδαίο ρόλο στην 

ολοκλήρωση και τον συντονισμό του προγραµµατισµένου κόστους όλων των 

τµηµάτων.  

β. Πρότυπο κόστος: Είναι µία τεχνική που έχει δημιουργηθεί για να βοηθά στο 

σχεδιασμό των κατάλληλων αποφάσεων. Το πρότυπο κόστος είναι το .μέσο κόστος 

για την παραγωγή ενός προϊόντος ή µιας υπηρεσίας. Το πρότυπο κόστος, λοιπόν, 

είναι ένα προγραµµατισµένο κόστος μονάδας, το οποίο μπορεί, σε τελευταία 

ανάλυση, να είναι διαφορετικό από το πραγματικό κόστος. Συνήθως, το πρότυπο 

κόστος λαμβάνεται ανά μονάδα παραγωγής, παρά σαν συνολικό κόστος µιας 

ορισμένης περιόδου.  

 

3.2.7.2 Στοιχεία του κόστους  
 
Τα στοιχεία του κόστους διακρίνονται σε δύο κατηγορίες:  

Σε στοιχεία αναμφισβήτητα, και στοιχεία αµφισβητούµενα.  

 

3.2.7.2.1 Στοιχεία του κόστους αναμφισβήτητα  
 
Τέτοια στοιχεία είναι τα υλικά που καταναλώνονται κατά τη διάρκεια της 

παραγωγικής διαδ1κασίας και που ενσωματώνονται ή όχι στο κόστος, όπως:  

α. Οι πρώτες και βοηθητικές ύλες (τρόφιμα-ποτά, είδη καθαριότητας κλπ.)  

β. Τα καύσιμα και λιπαντικά  

γ. Τα ανταλλακτικά και εργαλεία  

δ. Οι αμοιβές προσωπικού (Μισθοί)  

ε. Οι αμοιβές τρίτων  



στ. Τα ασφάλιστρα  

ζ. Οι αποσβέσεις  

η. Οι φόροι (εκτός του φόρου εισοδήματος)  

 

3.2.7.2.2 Στοιχεία του κόστους αµφισβητούµενα 

  
Τέτοια στοιχεία είναι:  

α. Η αμοιβή του επιχειρηματία  

β. Οι επιχειρηματικοί κίνδυνοι  

γ. Οι τόκοι των κεφαλαίων (ίδιων και ξένων).  

 

3.2.8 Κέντρα κόστους  
 
Ένα κέντρο κόστους είναι ο τοµέας µιας λειτουργίας για τον οποίο κρατούνται 

ιδιαίτερα στοιχεία κόστους. Αν το κόστος των µεµονωµένων τµηµάτων καταχωρείται 

ιδιαίτερα, τότε τα τµήµατα αυτά είναι κέντρα κόστους (π.χ. υπνοδωμάτια, εστιατόριο, 

μπαρ, μπουφές, πλυντήριο, night club, κλπ.).  

Τα κέντρα ελέγχου και οι τομείς ευθύνης συμπίπτουν σ' ένα σωστό λογιστικό 

σύστημα. Αν δεν κόστιζε η συλλογή πληροφοριών σχετικών µε το κόστος, τότε το 

κάθε κέντρο κόστους θα ήταν ένας πολύ µμικρός τοµέας. Επειδή, λοιπόν, τα στοιχεία 

δεν συλλέγονται χωρίς ουσιαστική προσπάθεια, τα κέντρα κόστους τείνουν να είναι 

ολόκληρα τµήµατα.  

 

3.2.9 Η κοστολόγηση και οι εφαρμογές της κοστολόγησης  
 
Έννοια  
Η κοστολόγηση έχει σαν αντικείμενο το συστηματικό προσδιορισμό και έλεγχο του 

κόστους παραγωγής και διάθεσης των οικονομικών αγαθών.  

Η κοστολόγηση ακόμη έχει σαν αντικείμενο όχι µόνο την αριθμητική διαδικασία µε 

την οποία βρίσκεται το κόστος σε µία δεδομένη στιγμή, αλλά και τον καθορισμό των 

προϋποθέσεων της αριθμητικής επεξεργασίας, όπως είναι ο προσδιορισμός των 

ουσιαστικών στοιχείων, οι διάφοροι μέθοδοι αποτίμησής τους κλπ.  

 
Σκοπός  
Ο σκοπός της κοστολόγησης είναι η παροχή κάθε χρήσιμης πληροφορίας στη 



διοίκηση της επιχείρησης για να μπορεί αυτή να εκτελεί το έργο της κατά τρόπο 

αποτελεσματικό.  

Με τα στοιχεία που παρέχονται σ' αυτή θα µμπορέσει η διοίκηση να διαπιστώσει 

τυχόν υπεξαιρέσεις ή κλοπές ή σπατάλη, ποια τµήµατα του ξενοδοχείου είναι 

κερδοφόρα και ποια ζημιογόνα, ποια τα κατώτατα όρια τιμών πωλήσεων κλπ.  

Χρησιμότητα  
Η χρησιμότητα της κοστολόγησης έγκειται:  

α. Στον προσδιορισμό της τιμής πώλησης  

β. Στην παροχή πληροφοριών για έλεγχο των μερικών στοιχείων του κόστους  

γ. Στην παροχή στοιχείων για την αποτίμηση των απογραφών  

δ. Στη διευκόλυνση των διάφορων ελέγχων.  

Εφαρμογές  
Οι εφαρμογές της κοστολόγησης στην ξενοδοχειακή λογιστική αφορούν κυρίως τα 

αναλώσιμα υλικά (τρόφιμα, ποτά, ροφήματα, είδη καθαριότητας κλπ) των επιμέρους 

τµηµάτων της, δηλαδή των υπνοδωματίων καθώς και λοιπών κλάδων 

εκμετάλλευσης.  

 

 

 
 



4ο Κεφάλαιο 
 

4.1. Εφαρμογή σε Ξενοδοχειακή Α.Ε. 
 

Πριν προχωρήσουμε στην  παρουσίαση και αναλύση των οικονομικών καταστάσεων 

της ξενοδοχειακής επιχείρησης θα πρέπει να αναφέρουμε κάποια στοιχεία για αυτήν. 

     Το ξενοδοχείο ονομάζεται ΡΕΘΥΜΝΟ Α.Ε.  βρίσκεται στο Άδελε Ρεθύμνου, 

λειτουργεί από το 1998,είναι κατηγορίας Β’ τριών αστέρων, έχει δυναμικότητα 180 

κλινών .  

     Παρέχει υπηρεσίες εστιατορίου, υπηρεσία ενοικίασης αμαξιών, μοτοσικλετών, 

ποδηλάτων, οργανωμένες εκδρομές, παιχνίδια ψυχαγωγίας, 24ωρη υπηρεσία 

υποδοχής, πρόσβαση σε ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, θυρίδες ασφαλείας, συνάλλαγμα, 

24ωρη ιατρική φροντίδα, ειδικά κρεβάτια για μωρά, υπηρεσία φύλαξης μωρών έπειτα 

από επιθυμία, υπηρεσία καθαρισμού και σιδερώματος ρούχων, υπηρεσία δωματίου, 

υπηρεσία πετσετών θαλάσσης, χώρος υποδοχής, δορυφορική τηλεόραση και βίντεο, 

κεντρικό μπαρ, καφετέρια, μίνι μάρκετ, μαγαζί-κάβα ποτών και πάρκινγκ.  

    Απασχολεί 25 άτομα και λειτουργεί οχτώ μήνες το χρόνο (Απρίλιο -Νοέμβριο). Η 

νομική μορφή της επιχείρησης είναι ανώνυμη εταιρεία και προεδρός της είναι ο 

κύριος Παπαδόπουλος Χρήστος. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.1.1 Εγγραφές Διαχειριστικής Χρήσης 

4.1.1.1 Εγγραφές Ανοίγματος Ισολογισμού 
 
Προϋπόθεση για να ξεκινήσουμε να αναλύουμε τη διαχειριστική χρήση του 2007, 
είναι η παράθεση των αποτελεσμάτων μετά το κλείσιμο του ισολογισμού του 
2006,τα οποία θα χρησιμοποιθούν ως δεδομένα για το άνοιγμα της νέας μας 
χρήσης. Παρακάτω λοιπόν βλέπουμε τη λογιστική κατάσταση της 31/12/06 με τα 
εξής ποσά:        
 
                ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ       ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ              30/12/06 

 

10,00       ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ                                  264123,26        
11,00 ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ                                  1447438,71 
11,02 ΛΟΙΠΑ ΤΑΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ                  158367,63 
11,90 ΕΠΙΧΟΡΗΓ. ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Ν.1262/82                  19098,42  
12,00 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ                  4038,22 
12,01 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚ/ΣΕΙΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ                  2680,92  
12,02 ΦΟΡΗΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΧΕΙΡΟΣ                  275,42  
12,06 ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧΑΝ. ΕΞΟΠΛ. ΑΠΟΦΡΑΦΗΣ  69239,23  
12,90 ΕΠΙΧΟΡΗΓ. ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Ν,1268/82                  888,48  
13,01 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ  87950,9  
13,02 ΦΟΡΤΗΓΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ   15523,49  
13,09 ΛΟΙΠΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ  598,91 
14,00 ΕΠΙΠΛΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ                                  71429,42  
14,01 ΣΚΕΥΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ                                  29167,8  
14,02 ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ                  9852,13  
14,03 ΗΛΕΚΤΡΟΝ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ  19874,72  
14,08 ΕΞΟΠΛ. ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝ. ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ                  36498,79  
14,09 ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ                  242348,77 
14,90 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Ν. 1262/82  4585,38  
16,10 ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ                  2905,36  
16,13 ΕΞΟΔΑ ΑΥΞ. ΜΕΤΟΧ. ΚΕΦ. ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ  3521,64  
16,17 ΕΞΟΔΑ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ  1348  
33,00 ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΣΕ ΔΙΑΦ. ΧΡΕΩΣΤΕΣ  4046  
                                                                                   6076,79  
                                                                                   150,89  
33,13 ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ  3049,59  
33,13 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Φ.Π.Α.                  1543,82  
33,13 ΛΟΙΠΟΙ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ                  34,44  
33,14 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΟΡΩΝ  1444,8  
33,90 ΕΠΙΤ. ΕΙΣΠΡ. ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2006                  5000  
33,95 MASTERCAD - VISA                                  2707,5  
35,02 ΠΡΟΕΔΡΟΙ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ                                  382650  
38,00 ΤΑΜΕΙΟ                                                                   83277,74 
38,03 ΕΤΕ ΟΨΕΩΣ                                                  2476,67  
38,03 ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΟΨΕΩΣ                                  132,03  
38,03 ΙΩΝΙΚΗ ΛΟΓ. ΟΨΕΩΣ                                  277,08  
38,03 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΟΨΕΩΣ                                                  1880,77  
42,01 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣ ΝΕΟ  54028,19  
42,02 ΥΠΟΛΟΙΠΟΖΗΜΙΩΝ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ  119066,34 
50,07 ΠΡΟΜΗΘ. ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΑΝΤΙΘ. ΛΟΓ. ΕΙΔΩΝ  2786,67 
53,98 ΑΓΓΕΛΙΟΣΗΜΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ                  32  
53,98 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ                  40  
53,00 ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ                                  587,23  
20,00 ΑΡΧΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ                  5213,56  
30,00 ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ                                  8651,70  
30,01 ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ                                  90157,85  
25,00 ΑΡΧΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ                  4321,75  
50,00 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ                  52055,99 
  
 

12,99 ΑΠΟΣΒ/ΝΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ  4039,17  
12,99 ΑΠΟΣΒ/ΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚ/ΣΕΙΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ  2680,9  
12,99 ΑΠΟΣΒ/ΝΑ ΦΟΡΗΤΑ ΜΗΧΑΝ. ΧΕΙΡΟΣ                   275,41  
12,99 ΑΠΟΣΒ/ΝΟΣ ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧΑΝ. ΕΞΟΠΛ. ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ 60997,11  
13,99 ΑΠΟΣΒ/ΝΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚ. ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ  84038,98  
13,99 ΑΠΟΣΒ/ΝΑ ΦΟΡΤΗΓΑ ΑΥΤΟΚ. ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ  12418,78  
13,99 ΑΠΟΣΒ/ΝΑ ΛΟΙΠΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤ. ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ  598,9  
14,99 ΑΠΟΣΒ/ΝΑ ΕΠΙΠΛΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ                  66104,53  
14,99 ΑΠΟΣΒ/ΝΑ ΣΚΕΥΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ                  23196,66  
14,99 ΑΠΟΣΒ/ΝΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ 9582,12  
14,99 ΑΠΟΣΒ/ΝΟΙ Η/Υ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ                  17574  
14,99 ΑΠΟΣΒ/ΝΟΣ ΕΞΟΠΛ. ΤΗΛΕΠ. ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ  35956,66  
14,99 ΑΠΟΣΝ/ΝΟΣ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛ. ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ  217074,5  
16,99 ΑΠΟΣΒ/ΝΑ ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ  2905,36  
16,99 ΑΠΟΣΒ/ΝΑ ΕΞΟΔΑ ΑΥΞ. ΜΤΧ. ΚΕΦ. ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ 3521,64  
16,99 ΑΠΟΣΒ/ΝΑ ΕΞΟΔΑ ΑΝΑΔΙΟΡΓ. ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ  1348  
40,00 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ                                  264400  
40,00 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                  264400  
40,00 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ                                  128500  
41,02 ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ                                  1358,38  
41,04 ΕΙΔΙΚΑ ΑΠΟΘΕΜ. ΜΗ ΦΟΡΟΛ. ΚΕΡΔΩΝ  71077,65  
41,05 ΕΚΤΑΚΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ                                  11446,26  
41,07 ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ Ν.206  35,55  
41,08 ΑΦΟΡΟΛΟΓ. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ Ν.1262/82  24572,27  
45,10 ΕΤΕ ΔΑΝΕΙΟ                                                  42885,11  
50,00 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ                  9184,65  
50,01 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ                                 0  
52,01 ΕΤΕ ΔΑΝΕΙΟ                                                  145626,74 
53,00 ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ                                   21557,05  
53,90 ΕΠΙΤ. ΠΛΗΡΩΤ. ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006                  1337,21  
53,90 ΕΠΙΤ. ΠΛΗΡΩΤ. ΜΑΡΤΙΟΥ 2007                  102950,32 
53,98 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ                                  7810,12  
53,98 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                  7810,15  
53,98 ΟΤΕ ΛΟΓ/ΜΟΣ ΠΡΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗ                  0,5  
53,98 DINERS CLUB OF GREECE SA                  1759,39  
54,03 ΦΟΡΟΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                  476,61  
54,04 ΦΟΡΟΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΕΛΕΥΘ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ  627,05  
54,04 ΦΟΡΟΣ 10% ΥΠΕΡ ΟΕΕ                                  40  
54,04 ΦΟΡΟΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ.                  1083,39  
54,04 ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΑΜΟΙΒΩΝ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ.                  47,45  
54,06 ΕΛΓΑ ΕΠΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΓΟΡΑΣ                    287,74  
55,00 ΙΚΑ ΛΟΓ. ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ                  1206,37  
30,01 ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ                                  12461,64 
56,45 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΑΝΩΤΟΚΙΩΝ ΕΤΕ                  20440,79  
55,00     ΙΚΑ ΛΟΓ. ΔΩΡΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ                  9386,86  
55,01 ΤΑΞΥ ΛΟΓ. ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ                  274,92  
55,01 ΤΑΞΥ ΛΟΓ. ΔΩΡΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ                  3140,64  
55,02 ΕΠΙΚΟΥΡ. ΗΛΕΚΤΡ/ΓΩΝ (ΤΕΑΗΕ)                   203,74  
50,00 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ                   1808,76  
30,00 ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ                                  136,50 
11,99 ΑΠΟΣΒ/ΝΑ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ                  
 1390288,37 
11,99 ΑΠΟΣΒ/ΝΑ ΛΟΙΠΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ                  132012,5  
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ΚΩΔΙΚΟΣ        ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ                    ΧΡΕΩΣΗ   ΠΙΣΤΩΣΗ 
 
10,00,00099          ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ                                        264123,26 
11,00,00099          ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ                                              1447438,71 
11,02,00099          ΛΟΙΠΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ                     158367,63 
11,90,00099          ΕΠΙΧΟΡΗΓ. ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Ν.1262/82                     19098,42 
12,00,00099          ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ                                     4038,22 
12,01,00099          ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚ/ΣΕΙΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ                            2680,92 
12,02,00099          ΦΟΡΗΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΧΕΙΡΟΣ                                275,42 
12,06,00099          ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧΑΝ. ΕΞΟΠΛ. ΑΠΟΦΡΑΦΗΣ                69239,23 
12,90,00099          ΕΠΙΧΟΡΗΓ. ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Ν,1268/82                         888,48 
13,01,00099          ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ                  87950,90 
13,02,00099          ΦΟΡΤΗΓΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ                    15523,49 
13,09,00099          ΛΟΙΠΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ                   598,91 
14,00,00099          ΕΠΙΠΛΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ                                                71429,42 
14,01,00099          ΣΚΕΥΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ                                                 29167,80 
14,02,00099          ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ                          9852,13 
14,03,00099          ΗΛΕΚΤΡΟΝ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ              19874,72 
14,08,00099          ΕΞΟΠΛ. ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝ. ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ                       36498,79 
14,09,00099          ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ                    242348,77 
14,90,00099          ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Ν. 1262/82                4585,38 
16,10,00099          ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ                                  2905,36 
16,13,00099          ΕΞΟΔΑ ΑΥΞ. ΜΕΤΟΧ. ΚΕΦ. ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ                 3521,64 
16,17,00099          ΕΞΟΔΑ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ                 1348,00 
33,00,ΧΧΧΧ          ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΣΕ ΔΙΑΦ. ΧΡΕΩΣΤΕΣ                     4046,00 
33,00,ΧΧΧΧ          ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΣΕ ΔΙΑΦ. ΧΡΕΩΣΤΕΣ                      6076,79 
33,00,ΧΧΧΧ          ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΣΕ ΔΙΑΦ. ΧΡΕΩΣΤΕΣ                        150,89 
33,13,00000          ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ                  3049,59 
33,13,00054          ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Φ.Π.Α                                   1543,82 
33,13,99000          ΛΟΙΠΟΙ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ                              34,44 
33,14,09000          ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΟΡΩΝ              1444,80 
33,90,06011          ΕΠΙΤ. ΕΙΣΠΡ. ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2006                                 5000,00 
33,95,00001          MASTERCAD – VISA                                                    2707,50 
35,02,99000          ΠΡΟΕΔΡΟΙ – ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ                                     382650,00 
38,00,00001          ΤΑΜΕΙΟ                                                                       83277,74 
38,03,00001          ΕΤΕ ΟΨΕΩΣ                                                                  2476,67 
38,03,00003          ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΟΨΕΩΣ                                            132,03 
38,03,00004          ΙΩΝΙΚΗ ΛΟΓ. ΟΨΕΩΣ                                                      277,08 
38,03,00002          ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΟΨΕΩΣ                                                         1880,77 
42,01,00000          ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣ ΝΕΟ                     54028,19 
42,02,00000          ΥΠΟΛΟΙΠΟΖΗΜΙΩΝ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ                  119066,34 
50,00,0000Χ          ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ                                      988,08 
50,01,0000Χ          ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ                                    3125,40 
50,07,00099          ΠΡΟΜΗΘ. ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΑΝΤΙΘ. ΛΟΓ. ΕΙΔΩΝ              2786,67 
53,00,0000Χ         ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ                                                       587,23 
53,98,00007         ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ                                         40,00 
53,98,00014         ΑΓΓΕΛΙΟΣΗΜΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ                                        32,00 
50,00,0000Χ        ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ                                     52055,99 
30,00,0000Χ        ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ                                                  8651,70 
30,01,0000Χ        ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ                                                90157,85 
20,00,10099        ΑΡΧΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ                           5213,56 
25,00,10099        ΑΡΧΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ                                  4321,75 
89,00,00000        ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ                                          3276590.13   
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ΚΩΔΙΚΟΣ       ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ                ΧΡΕΩΣΗ      ΠΙΣΤΩΣΗ 
 
89,00,00000      ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ               3276590.13                      
11,99,00099 ΑΠΟΣΒ/ΝΑ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ                                        1390288,37 
11,99,02099 ΑΠΟΣΒ/ΝΑ ΛΟΙΠΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ                              132012,50 
12,99,00099 ΑΠΟΣΒ/ΝΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ                                 4039,17 
12,99,01099 ΑΠΟΣΒ/ΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚ/ΣΕΙΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗ                                 2680,90 
12,99,02099 ΑΠΟΣΒ/ΝΑ ΦΟΡΗΤΑ ΜΗΧΑΝ. ΧΕΙΡΟΣ                                    275,41 
12,99,06099 ΑΠΟΣΒ/ΝΟΣ ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧΑΝ. ΕΞΟΠΛ. ΑΠΟΓΡ.                            60997,11 
13,99,01099 ΑΠΟΣΒ/ΝΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚ. ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ                                84038,98 
13,99,02099 ΑΠΟΣΒ/ΝΑ ΦΟΡΤΗΓΑ ΑΥΤΟΚ. ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ                               12418,78 
13,99,09099 ΑΠΟΣΒ/ΝΑ ΛΟΙΠΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤ. ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ                                   598,90 
14,99,00099 ΑΠΟΣΒ/ΝΑ ΕΠΙΠΛΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ                                66104,53 
14,99,01099 ΑΠΟΣΒ/ΝΑ ΣΚΕΥΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ                                23196,66 
14,99,02099 ΑΠΟΣΒ/ΝΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ                            9582,12 
14,99,03099 ΑΠΟΣΒ/ΝΟΙ Η/Υ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ                                             17574,00 
14,99,08099 ΑΠΟΣΒ/ΝΟΣ ΕΞΟΠΛ. ΤΗΛΕΠ. ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ                               35956,66 
14,99,09099 ΑΠΟΣΝ/ΝΟΣ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛ. ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ                             217074,50 
16,99,10099 ΑΠΟΣΒ/ΝΑ ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ                                 2905,36 
16,99,13099 ΑΠΟΣΒ/ΝΑ ΕΞΟΔΑ ΑΥΞ. ΜΤΧ. ΚΕΦ. ΑΠΟΓΡ.                                   3521,64 
16,99,17099 ΑΠΟΣΒ/ΝΑ ΕΞΟΔΑ ΑΝΑΔΙΟΡΓ. ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ                                   1348,00 
40,00,00001 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ                                           264400,00 
40,00,00002 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                                           264400,00 
40,00,00003 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ                                           128500,00 
41,02,00009 ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ                                               1358,38 
41,04,00000 ΕΙΔΙΚΑ ΑΠΟΘΕΜ. ΜΗ ΦΟΡΟΛ. ΚΕΡΔΩΝ                                         71077,65 
41,05,00009 ΕΚΤΑΚΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ                                             11446,26 
41,07,00010 ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ Ν.206                                     35,55 
41,08,01262 ΑΦΟΡΟΛΟΓ. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ Ν.1262/82                                          24572,27 
45,10,00001 ΕΤΕ ΔΑΝΕΙΟ                                                                       42885,11 
50,00,0000Ψ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ                                               9184,65 
50,01,0000Ψ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ                                                         0 
52,01,00001 ΕΤΕ ΔΑΝΕΙΟ                                                                     145626,74 
53,00,0000Ψ ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ                                                           21557,05 
53,90,07003 ΕΠΙΤ. ΠΛΗΡΩΤ. ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006                                  1337,21 
53,90,06012 ΕΠΙΤ. ΠΛΗΡΩΤ. ΜΑΡΤΙΟΥ 2007                              102950,32 
53,98,00001 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ                                               7810,10 
53,98,00002 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                                               7810,15 
53,98,00004 ΟΤΕ ΛΟΓ/ΜΟΣ ΠΡΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗ                                        0,50 
53,98,00013 DINERS CLUB OF GREECE SA                                  1759,39 
54,03,00000 ΦΟΡΟΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                    476,61 
54,04,00000 ΦΟΡΟΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΕΛΕΥΘ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ                                   627,05 
54,04,00100 ΦΟΡΟΣ 10% ΥΠΕΡ ΟΕΕ                                                   40,00 
54,04,01000 ΦΟΡΟΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ.                                              1083,39 
54,04,02000 ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΑΜΟΙΒΩΝ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ.                                      47,45 
54,06,00000 ΕΛΓΑ ΕΠΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΓΟΡΑΣ                                      287,74 
55,00,00000 ΙΚΑ ΛΟΓ. ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ                                  1206,37 
55,00,01000     ΙΚΑ ΛΟΓ. ΔΩΡΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ                                  9386,86 
55,01,00000 ΤΑΞΥ ΛΟΓ. ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ                                    274,92 
55,01,01000 ΤΑΞΥ ΛΟΓ. ΔΩΡΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ                                  3140,64 
55,02,00000 ΕΠΙΚΟΥΡ. ΗΛΕΚΤΡ/ΓΩΝ (ΤΕΑΗΕ)                                    203,74 
30,00,0000Ψ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ                                                136,50       
30,01,0000Ψ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ                                             12461,64 
56,45,00001 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΑΝΩΤΟΚΙΩΝ ΕΤΕ                                             20440,79 
50,00,0000Ψ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ                                   1808,76 
                                           
                                               ΑΝΟΙΓΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 



 
 
 
4.1.1.2 Εγγραφές Εντός της Χρήσεως 
 
 
Κατά τη διάρκεια της χρήσης έγιναν γύρω στις 50.000 λογιστικές κινήσεις, 
αγορές, πωλήσεις, δαπάνες, πληρωμές. Παρακάτω ενδεικτικά παραθέτουμε 
ορισμένες από αυτές: 
 
 

05/04/07   Αγοράζονται αλλαντικά, ροφήματα, λαχανικά, είδη κουζίνας από τον 
προμηθευτή Κοκολάκη με το τιμολόγιο Νο 153 επι πιστώση. 
 

08/05/07   Το ΜΙΝΙ ΜΑΡΚΕΤ του ξενοδοχείου πουλάει λιανικώς εμπορεύματα 19% και 
εισπράττει μετρητοίς, Ζ Νο 138. 
 

25/05/07   Καταχώρηση λογαριασμού ύδρευσης και καταλογισμός εξόδων και τόκων 
υπερημερίας. 
 

25/05/07   Πληρωμη λογαριασμού ύδρευσης με επιταγή λήξης 08/07. 
 

18/06/07   Πληρωμή δόσης βραχυπρόθεσμου δανείου στην Ε.Τ.Ε.  
 

03/07/07   Αγορά υλικών καθαριότητας από τον προμηθευτή Μπαροτσάκη με το τιμολόγιο 
Νο 421 επι πιστώση. 
 

15/07/07   Λογισμός εξόδων OVER στο ξενοδοχείο ΠΑΛΛΑΣ  
 

28/07/07   Λογισμός εσόδων από παροχή υπηρεσιών ύπνου σε μεμονωμένους πελάτες 
εσωτερικού credits cards. 
 

28/07/07   Εξόφληση υποχρεώσεων των μεμονωμένων πελατών εσωτερικού credits cards 
για την παροχή υπηρεσιών ύπνου με την Α.Π.Υ. Νο 558. 
 

01/08/07   Παροχή υπηρεσιών ύπνου στον πελάτη ΛΕ ΓΚΡΑΝΤ ΤΡΑΒΕΛ ΜΠΙΡΟ Α.Ε. 
Τουριστικό πρακτορίο εσωτερικού. 
 

10/08/07   Λογισμός εσόδων 9% και 19% από το beach bar του ξενοδοχείου και είσπραξη 
αυτών. 
 

11/09/07   Λογισμός πωλήσεων απο ξαπλώστρες και είσπραξη των εσόδων αυτών. 
 

13/09/07   Εξόφληση επιταγής πληρωτέας 12/07 από λογαριασμό καταθέσεως όψεως του 
ξενοδοχείου στην Ε.Τ.Ε. 
 

21/09/07   Είσπραξη υποχρεώσεων από τον πελάτη  TOURISTIC GMBH σε λογαριασμό 
καταθέσεως όψεως του ξενοδοχείου στην Ε.Τ.Ε. 
 

03/10/07   Πληρωμή από το ξενοδοχείο, των εμβασμάτων που προέκυψαν από τη 
συναλλαγή με TOURISTIC GMBH, απο το λογαριασμό καταθέσεως όψεως του 
ξενοδοχείου στην Ε.Τ.Ε.  
 

05/10/07   Εξόφληση παραβόλου για δημοσίευση στο Φ.Ε.Κ. και εξόδων συνεργατών, με 
επιταγή λήξης 01/08. 
 



25/10/07   Εξόφληση Φ.Ε.Ε. , Φ.Μ.Υ. , χαρτοσήμου και φόρου αμοιβών μελών Δ.Σ. , με 
επιταγή λήξης 01/08 
 

29/10/07   Εξόφληση ταμείου ασφάλισης ξενοδοχοϋπαλλήλων (Τ.Α.Ξ.Υ.) τρέχουσας 
κίνησης. 
 

30/10/07   Εξόφληση Ι.Κ.Α. ,  ΤΕΑΗΕ και προμήθεια τραπέζης με επιταγή λήξης 01/07 
 

09/11/07   Επισκεύη - συντήρηση του περιβάλλοντα χώρου του ξενοδοχείου απο τον 
προμηθευτή Βαβουράκη. 
 

12/11/07   Λογισμός εξόδων μεταφορικής από την ACS ΔΙΕΘΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.  
 

15/11/07   Λογισμός ασφαλίστρων των μεταφορικών μέσων του ξενοδοχείου στην εταιρία 
ΦΟΙΝΙΞ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ Α.Ε. και εξόφλησή τους. 
 

27/11/07   Το ξενοδοχείο εισπράττει επιταγή λήξεως 11/07. 

27/11/07   Αγορά σκεύων 19% από τον προμηθευτή Μπαροτσάκη επι πιστώση με το 
τιμολόγιο Νο 565. 
 

28/11/07   Εξόφληση των υποχρεώσεων του ξενοδοχείου στον προμηθευτή ALUMIOX 
ΑΒΕΕ. 
 

29/11/07   Εξόφληση λογαριασμού Δ.Ε.Η. με επιταγή λήξεως 02/07. 
 

29/11/07   Εξόφληση λογαριασμού Ο.Τ.Ε. με επιταγή λήξεως 02/07. 
 

30/11/07   Λογισμός τελών παρεπιδημούντων μηνός Νοεμβρίου. 

30/11/07   Καταχώρηση μισθοδοσίας, δώρου Χριστουγέννων, επίδομα αδείας και 
κανονικής άδειας μηνός Νοεμβρίου. 
 
 
 
 
ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2007 
 

                                                      05/04     
25,51,20109 ΑΓΟΡΕΣ ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ 9%                                              Χ 
25,52,60109 ΑΓΟΡΕΣ ΡΟΦΗΜΑΤΩΝ 9%  
25,51,60109 ΑΓΟΡΕΣ ΕΙΔΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 9%  
25,51,30209 ΑΓΟΡΕΣ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ 9%  

 

54,00,20009 Φ.Π.Α. ΑΓΟΡΩΝ 9%  
 50,00,00055    ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ                                                       Χ  
 
          ΑΓΟΡΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 9% ΑΠΟ ΚΟΚΟΛΑΚΗ  
 
                                                      08/05     

35,30,00013 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΜΙΝΙ ΜΑΡΚΕΤ 19%                                                  Χ         

 
70,71,00019    ΛΙΑΝΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ  
                        ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΜΙΝΙ ΜΑΡΚΕΤ 19%                         Χ 

 54,00,70019    Φ.Π.Α. ΕΣΟΔΩΝ 19% 

 
 

 
          ΛΙΑΝΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΜΙΝΙ ΜΑΡΚΕΤ 19%  Ζ 138 
 



                                                      08/05     
38,00,00001 ΤΑΜΕΙΟ                     Χ 
 35,30,00013    ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΜΙΝΙ ΜΑΡΚΕΤ                             Χ  
 
           ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΛΙΑΝΙΚΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 
 
                                                      25/05      
62,98,02000 ΥΔΡΕΥΣΗ                                              Χ 
81,00,06000 ΤΟΚΟΙ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ - ΕΞΟΔΑ  
 53,98,0003     Δ.Ε.Α. ΑΡΚΑΔΙΟΥ                                                            Χ 

 

 
           ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΚΩΝ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ 
 
                                                      25/05     
53,98,00003 Δ.Ε.Α. ΑΡΚΑΔΙΟΥ                                                                          Χ   
 53,90,07008    ΕΠΙΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΤΕΑ      ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2007                Χ  
             
           ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Δ.Ε.Α. ΑΡΚΑΔΙΟΥ 
 
                                                      18/06     
52,01,00001 ΕΝΑΝΤΙ ΒΡΑΧ/ΜΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ Ε.Τ.Ε.                                           Χ 
 38,00,00001    ΤΑΜΕΙΟ                                                Χ   

 

 
            ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΟΣΗΣ ΔΑΝΕΙΟΥ 
 
                                                      03/07    
25,53,40119 ΑΓΟΡΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 19%                                 Χ 
54,00,20019 Φ.Π.Α. ΑΓΟΡΩΝ 19%                                                     
 50,00,00035    ΜΠΑΡΟΤΣΑΚΗΣ                                                       Χ  
 
            ΑΓΟΡΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 19% ΑΠΟ ΜΠΑΡΟΤΣΑΚΗ 
 
                                                      15/07     

62,98,10009 ΕΞΟΔΑ ΑΠΟ OVER 9%   
54,00,60009 Φ.Π.Α. ΔΑΠΑΝΩΝ 9%                   Χ 
62,98,10019 ΕΞΟΔΑ ΑΠΟ OVER 19%   
54,00,60019 Φ.Π.Α. ΔΑΠΑΝΩΝ 19%  
 50,00,00182    ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΠΑΛΛΑΣ                            Χ 

 

 
             ΕΞΟΔΑ ΑΠΟ OVER ΣΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΠΑΛΛΑΣ 
 
                                                      28/07 

30,00,00001 ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ CREDIT CARDS               Χ 
 73,71,00009    ΕΣΟΔΑ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 9% 

 54,00,70009    Φ.Π.Α. ΕΣΟΔΩΝ 9%                        Χ 

 

 
             ΕΣΟΔΑ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 9% 
 
                                                      28/07     
33,95,00001 MASTERCARD – VISA                                               Χ 

 30,00,00001    ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ CREDIT CARDS                    Χ 
 

 
             ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 9% Α.Π.Υ. 558 



 
                                                      01/08    
50,00,00004 ΛΕ ΓΚΡΑΝΤ ΤΡΑΒΕΛ ΜΠΙΡΟ Α.Ε.                                           Χ 
 73,70,00009    ΕΣΟΔΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 9%                   Χ 
 54,00,70009    Φ.Π.Α. ΕΣΟΔΩΝ 9% 

 

 
             ΕΣΟΔΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 9% 
 
                                                      10/08    
35,30,00003 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ BEACH BAR              Χ 
 73,74,00009    ΕΣΟΔΑ BEACH BAR 9%                                                Χ 
 54,00,70009    Φ.Π.Α. ΕΣΟΔΩΝ 9% 
 73,74,00019    ΕΣΟΔΑ BEACH BAR 19% 
 54,00,70019    Φ.Π.Α. ΕΣΟΔΩΝ 19% 

 

 
             ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ BEACH BAR  9% ΚΑΙ 19% 
 
                                                      10/08      
38,00,00001 ΤΑΜΕΙΟ                                              Χ  
 35,30,00003    ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ BEACH BAR                                              Χ  
 
             ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ BEACH BAR 9% ΚΑΙ 19% 
 
                                                      11/09    
35,30,00004 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΞΑΛΩΣΤΡΕΣ                                              Χ 
 73,75,00819    ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ 19%                                  Χ 
 54,00,70019    Φ.Π.Α. ΕΣΟΔΩΝ 19% 

 

 
             ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΞΑΛΩΣΤΡΕΣ 
 
                                                      11/09     
38,00,00001 ΤΑΜΕΙΟ                                              Χ  
 35,30,00004    ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ                                 Χ  
 
              ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΞΑΠΛΩΣΤΡΩΝ 19% 
 
                                                      13/09    
53.90.07012 ΕΠΙΤ.ΠΛΗΡΩΤ.ΔΕΚΕΜΒ.'07                                              Χ 
 38.03.00001    Ε.Τ.Ε. ΟΨΕΩΣ                                                                Χ 

 

 
              ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΕΠΙΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡ. ΛΗΞΗΣ 12/07 ΑΠΟ ΛΟΓ/ΣΜΟ ΟΨΕΩΣ ΤΗΣ Ε.Τ.Ε.   
 
                                                       21/09     

38.03.00001 Ε.Τ.Ε ΟΨΕΩΣ                                              Χ 
 30.01.00009    TOURISTIC GMBH                                                         Χ 

 

 
               ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΕΛΑΤΗ GMBH ΣΤΗΝ Ε.Τ.Ε. 
 
                                                      03/10    

65.98.01000 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠ.                                              Χ 
 38.03.00001    Ε.Τ.Ε. ΟΨΕΩΣ                                                                Χ 

 

 
               ΕΞΟΔΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΩΝ GMBH ΣΕ Ε.Τ.Ε. 
 



                                                      05/10     

64.09.01000 ΕΞΟΔΑ ΑΝΑΚΟΙΝ.ΦΕΚ-ΑΠΑΛ.                                              Χ 
35.02.99009 ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ     
 53.90.08001    ΕΠΙΤ.ΠΛΗΡ. ΙΑΝΟΥΑΡ.'08                                              Χ 

 

 
               ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΓΙΑ ΔΗΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗ ΦΕΚ ΜΕ ΕΠΙΤΑΓΗ ΛΗΞΗΣ 01/08 
 
                                                      25/10      
54.03.00000 ΦΜΥ                                              Χ 
54.04.00000 ΦΕΕ  
54.04.01000 ΦΟΡΟΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΣ  
54.04.02000 ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΑΜΟΙΒ.ΜΕΛ.ΔΣ  
 53.90.07001    ΕΠΙΤ.ΠΛΗΡ. ΙΑΝΟΥΑΡ. '07                                             Χ 

 

 
               ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΦΟΡΩΝ ΜΕ ΕΠΙΤΑΓΗ ΛΗΞΗΣ 01/07 
 
                                                      29/10    
38.03.00001 Ε.Τ.Ε. ΟΨΕΩΣ                                              Χ 
55.01.00000 ΤΑΞΥ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ  
 38.00.00001    ΤΑΜΕΙΟ                                                                           Χ 
 53.90.07001    ΕΠΙΤ.ΠΛΗΡ. ΙΑΝΟΥΑΡ. '07 

 

 
               ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΨΕΩΣ ΓΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΑΞΥ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 
 
                                                      30/10     
55.00.00000 ΙΚΑ                                             Χ 
55.02.00000 ΕΠΙΚΟΥΡ.ΗΛ/ΓΩΝ (ΤΕΑΗΕ)  
65.98.01000 ΠΡΟΜΗΘ.ΤΡΑΠΕΖΑΣ  
 53.90.07001    ΕΠΙΤ.ΠΛΗΡ. ΙΑΝΟΥΑΡ.'08                                              Χ 

 

 
               ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΑΗΕ ΜΕ ΕΠΙΤΑΓΗ ΛΗΞΗΣ 01/08 
 
                                                      09/11      
62.07.01109 ΕΠΙΣΚ.-ΣΥΝΤ.ΠΕΡ.ΧΩΡΟΥ 9%                                             Χ 
54.00.60009 ΦΠΑ 9%  
 50.00.00001    ΒΑΒΟΥΡΑΚΗΣ                                                                Χ  
 
                ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΡ.ΧΩΡΟΥ ΑΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΒΑΒΟΥΡΑΚΗ 
 
                                                      12/11     
62.03.02019 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ 19%                                             Χ 
54.00.60019 ΦΠΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 19%  
 50.00.00002    ACS ΔΙΕΘΝ.ΜΕΤΑΦ. ΑΕ                                                Χ 

 

 
                ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ACS ΑΕ 
 
                                                      15/11     

62.05.01000  ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤ.ΜΕΣ.-ΑΠΑΛ.                                            Χ 
 50.00.00023    ΦΟΙΝΙΞ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΕ                                                 Χ 

 

 
                ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 
 
                                                      27/11     



 50.00.00023 ΦΟΙΝΙΞ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΕ                                             Χ 
 38.00.00001    ΤΑΜΕΙΟ                                                                           Χ 

 

 
                ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΦΟΙΝΙΞ ΑΕ 
 
                                                      27/11      
38.00.00001  ΤΑΜΕΙΟ                                              Χ          
 33.90.08001    ΕΠΙΤ.ΕΙΣΠΡ. ΙΑΝΟΥΑΡ.'08                                             Χ 

 

 
                ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΕΠΙΤΑΓΗΣ ΛΗΞΗΣ 01/08 
 
                                                      28/11     

14.01.00019 ΣΚΕΥΗ 19%                                              Χ  
54.00.10019 ΦΠΑ ΠΑΓΙΩΝ 19%   
 50.00.00011    ΜΠΑΡΟΤΣΑΚΗΣ                                                             Χ  
 
                ΑΓΟΡΑ ΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΜΠΑΡΟΤΣΑΚΗ 
 
                                                      29/11     
 50.00.00012 ALUMIOX ΑΒΕΕ                                               Χ 
 38.00.00001    ΤΑΜΕΙΟ                                                                           Χ 

 

 
                ΕΞΟΦΛΗΣΗ ALUMINOX ΑΒΕΕ 
 
                                                      29/11    

62.98.00009 ΔΕΗ ΦΩΤΙΣΜΟΣ 9%  
54.00.60009 ΦΠΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 9%                              Χ 
63.04.00000 ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ  
 53.90.07002    ΕΠΙΤ.ΠΛΗΡ. ΦΕΒΡΟΥΑΡ. '07                                        Χ 

 

 
                ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΔΕΗ ΜΕ ΕΠΙΤΑΓΗ ΛΗΞΗΣ 02/07 
 
                                                      29/11     

62.03.00019 ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ 19%                                              Χ 
54.00.60019 ΦΠΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 19%  
 53.90.07002    ΕΠΙΤ.ΠΛΗΡ. ΦΕΒΡΟΥΑΡ. '07                                         Χ 

 

   
                ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΟΤΕ ΜΕ ΕΠΙΤΑΓΗ ΛΗΞΗΣ 02/07 
 
                                                      30/11      
63.11.08000    ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΥΠΝΟΔΩΜ. ΞΕΝΟΔ.                                       Χ  
63.11.09000    ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΛΟΙΠ.ΤΜΗΜ. ΞΕΝΟΔ.        
 54.09.73000   ΤΕΛΗ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ                                          Χ  
 
                ΤΕΛΗ ΠΑΡΕΠΙΔΙΜΟΥΝΤΩΝ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΄07 
   
                                                      30/11     
60.00.03200    ΔΩΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ                                                              Χ  
60.03.00000    ΙΚΑ – ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ  
60.03.01000    ΤΑΞΥ – ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ  
 53.00.00024   ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ                                                              Χ  
 55.00.01000   ΙΚΑ – ΔΩΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ  



 55.01.01000   ΤΑΞΥ – ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΔΩΡΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ  
   
               ΔΩΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 
   
   
                                                       30/11    
60.00.07000    ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ                                                                         Χ  
60.03.00000    ΙΚΑ – ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ  
60.03.01000    ΤΑΞΥ – ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ  
 53.00.00024   ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ                                                               Χ  
 55.00.00000   ΙΚΑ – ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ  
 55.01.00000   ΤΑΞΥ – ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ  
   
                  ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ 
   
                                                      30/11     
60.00.06000    ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΕΠΟΧΙΑΚΩΝ                                                   Χ  
60.03.00000    ΙΚΑ – ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ  
60.03.01000    ΤΑΞΥ – ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ  
 53.00.00024   ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ                                                               Χ  
 55.00.00000   ΙΚΑ – ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ  
 55.01.00000   ΤΑΞΥ – ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ  
   
                   ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ 
   
                                                      30/11     
60.00.00000    ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ                                                                 Χ  
60.03.00000    ΙΚΑ – ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ  
60.03.01000    ΤΑΞΥ – ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ  
60.03.02000    ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ – ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ  
 53.00.00001   ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ                                                               Χ  
 55.00.00000   ΙΚΑ – ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ  
 55.01.00000   ΤΑΞΥ – ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ  
 55.02.00000   ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ (ΤΕΑΗΕ)  
   
                   ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΄07 
   
   



                              ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ 
 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ  
                                                      31/12      
54.00.70009 ΦΠΑ ΕΞΟΔΩΝ 9% 55941,53   
54.00.70019 ΦΠΑ ΕΞΟΔΩΝ 19% 17380,27   
33.13.00054 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛ.ΦΠΑ 7176,34   
          54.00.00038   ΦΠΑ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ 38499,88  
          54.00.10019   ΦΠΑ ΠΑΓΙΩΝ 19% 4837  
          54.00.20009   ΦΠΑ ΑΓΟΡΩΝ 9% 8761,1  
          54.00.20019   ΦΠΑ ΑΓΟΡΩΝ 19% 8735,19  
          54.00.60009   ΦΠΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 9% 2899,66  
          54.00.60019   ΦΠΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 19% 16753,64  
          54.00.60045   ΦΠΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 4.5% 11,67  
 
                                 ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΠΑ 
 
                                                      31/12      
81.00.99000    ΛΟΙΠΑ ΕΚΤ. & ΑΝΟΡΓ.ΕΞ.-ΑΠΑΛ 86,73   
          33.13.00054   ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ  ΥΠΟΛ.ΦΠΑ  86,73 . 
 
                                ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΠΑ 
 
                                                      31/12      
80.00.00000 ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 143446,08   
          25.00.10099   ΑΡΧΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 4321,75  
          25.51.10109   ΑΓΟΡΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ     79228,23  
          25.52.10109   AΓΟΡΕΣ ΠΟΤΩΝ-ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ     45877,68  
          25.53.10119   ΑΓΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ-ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ     14018,42  
 
                                 ΜΕΤΑΦΟΡΑ 25 ΣΕ 80.00 
 
                                                      31/12      
20.00.90099 ΤΕΛΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑ ΕΜΠ/ΤΩΝ 3339,12   
25.00.90099 ΤΕΛΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 4020,73   
          80.00.00000   ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 7359,85  
 
                                ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 
 
                                                      31/12      
86.99.00000 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 40148,42   
          88.00.00000   ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ             40148,42  
 
                                ΜΕΤΑΦΟΡΑ 86.99 ΣΕ 88 
 
                                                      31/12      
42.02.00000 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣ. 132976,11   
          88.98.00000   ΖΗΜΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 132976,11  
 
                                ΜΕΤΑΦΟΡΑ 42.02 ΣΕ 88 
 
                                                      31/12      
80.00.00000 ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 289336,69   
         60.00.00000   ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ 163862,43  
         60.00.03100   ΔΩΡΟ ΠΑΣΧΑ 2396,18  
         60.00.03200   ΔΩΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 19314,12  



         60.00.04000   ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ 1620,25  
         60.00.04020   ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΟΚΕΤΟΥ 249,15  
         60.00.05000   ΑΠΟΔΟΧΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 887,94  
         60.00.06000   ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΕΠΟΧΙΚΩΝ 11781,85  
         60.00.07000   ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ 12071,07  

60.00.09000   ΑΜΟΙΒΕΣ BONUS 393  
60.01.00000   ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ 7484,53  
60.01.03100   ΔΩΡΟΠΑΣΧΑ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ 193,96  
60.01.03200   ΔΩΡΟ ΧΡΙΣΤ/ΝΩΝ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ 857,56  
60.01.04000   ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ 249,39  
60.01.06000   ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΗΜ/ΣΘΙΩΝ 629,12  
60.01.07000   ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ΗΜ/ΣΘΙΩΝ 629,12  
60.02.00019   ΕΞΟΔΑ ΣΤΟΛΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 19% 1073  
60.03.00000   ΙΚΑ-ΕΡΓΟΔΟΤ.ΕΙΣΦΟΡΕΣ 50451,43  
60.03.01000   ΤΑΞΥ-ΕΡΓΟΔΟΤ.ΕΙΣΦΟΡΕΣ 12007,23  
60.03.02000   ΕΠΙΚΟΥΡ.ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ-ΕΡΓ.ΕΙΣΦ. 641,31  
60.04.00000   ΕΡΓ.ΕΙΣΦ.ΙΚΑ ΗΜ/ΣΘΙΩΝ 2079,82  
60.04.01000   ΕΡΓ.ΕΙΣΦ.ΤΑΞΥ ΗΜ/ΣΘΙΩΝ 464,03  

 
                        ΜΕΤΑΦΟΡΑ 60 ΣΕ 80 
 
                                                      31/12      
80.00.00000 ΓΕΝΙΚΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 26970,64   

61.00.04019   ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΓΚΤΩΝ 19% 449,44  
61.00.06019   ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΓΙΣΤΩΝ 19% 12121,2  
61.01.01000   ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΩΝ ΔΣ-ΑΠΑΛ. 14400  

 
                        ΜΕΤΑΦΟΡΑ 61 ΣΕ 80 
 
                                                      31/12      
80.00.00000 ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 115469,88   

62.03.00000   ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ 9% 1181,83  
62.03.00019   ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ 19% 5632,18  
62.03.02019   ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ 19% 4785,58  
62.04.04119   ΕΝΟΙΚΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΟΘΥΡΙΔΑΣ 19 42,37  
62.05.00000   ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΠΥΡΟΣ-ΑΠΑΛ. 502,03  
62.05.01000   ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦ.ΜΕΣΩΝ-ΑΠΑΛ. 2039,03  
62.05.09000   ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΣΤΙΚ.ΕΥΘΥΝΗΣ-ΑΠΑΛ. 518  
62.07.01019   ΕΠΙΣΚ.& ΣΥΝΤΗΡ.ΚΤΙΡΙΩΝ 19% 47396,29  
62.07.01119   ΕΠΙΣΚ.& ΣΥΝΤΗΡ.ΠΕΡ.ΧΩΡ.9% 541,18  
62.07.02019   ΕΠΙΣΚ.& ΣΥΝΤΗΡ.ΠΕΡ.ΧΩΡΟΥ 19% 1041,03  
62.07.03000   ΕΠΙΣΚ.& ΣΥΝΤΗΡ.ΜΗΧ/ΤΩΝ ΧΔΕ 2975,25  
62.07.03019   ΕΠΙΣΚ.& ΣΥΝΤΗΡ.ΜΗΧ/ΤΩΝ 19% 1154,99  
62.07.04019   ΕΠΙΣΚ.& ΣΥΝΤΗΡ.ΕΠΙΠΛΩΝ 19% 2779,75  
62.98.00009   ΔΕΗ ΦΩΤΙΣΜΟΣ 9% 28740,17  
62.98.00100   ΔΕΗ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΑΠΑΛ. 2347,41  
62.98.02000   ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΠΑΛ. 3653,66  
62.98.02019   ΥΔΡΕΥΣΗ 19% 578,9  
62.98.10000   ΕΞΟΔΑ ΑΠΟ OVER (ΤΑΞΙ)-ΑΠΑΛ. 15  
62.98.10009   ΕΞΟΔΑ ΑΠΟ OVER 9%. 2868,78  
62.98.10019   ΕΞΟΔΑ ΑΠΟ OVER 19% 101,66  

 
                            ΜΕΤΑΦΟΡΑ 62 ΣΕ 80 
 
                                                      31/12      
80.00.00000 ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 20167,79   



64.00.00019   ΚΑΥΣΙΜΑ,ΛΙΠΑΝΤ.ΜΕΤ.ΜΕΣΩΝ 19% 1551,67  
64.00.02019   ΜΕΤ. ΕΞΟΔΑ ΑΓΟΡΩΝ 19% 113,45  
64.00.99000   ΚΑΥΣΙΜΑ,ΛΙΠΑΝΤ.ΜΕΤ.ΜΕΣΩΝ ΧΔΕ 5652,34  
64.01.00000   ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΔΕ 336,96  
64.02.06010   ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧ.& ΦΙΛΟΞΕΝ. ΧΔΕ 438,62  
64.02.99000   ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛ.& ΔΙΑΦ. ΑΠΑΛ. 450  
64.02.99019   ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛ.& ΔΙΑΦ. 10% 1969,59  
64.05.00045   ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΣΕ ΠΕΡ.& ΕΦΗΜ. 4.5% 259,33  
64.05.01000   ΣΥΝΔΡ.ΕΙΣΦ.ΣΕ ΕΠΑΓΓ.ΟΡΓ.-ΑΠΑΛ. 45  
64.05.01100   ΣΥΝΔΡ.ΣΥΝΔ.ΕΛΛΗΝ.ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 1636  
64.05.01419   ΣΥΝΔΡ.ΣΕ ΑΕΠΙ-19% 609,34  
64.05.98019   ΣΥΝΔΡ.ΣΕ INTERNET 19% 687  
64.07.00019   ΕΝΤΥΠΑ 19% 244,8  
64.07.03019   ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ-ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 19% 2365,67  
64.08.02009   ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 9% 47,01  
64.09.00000   ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣ.ΙΣΟΛΟΓ. ΑΠΑΛ. 526,4  
64.09.00019   ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣ.ΙΣΟΛΟΓ. 19% 672,69  
64.09.01000   ΕΞΟΔΑ ΑΝΑΚΟΙΝ.ΦΕΚ ΑΠΑΛ. 1120  
64.09.01100   ΑΓΓΕΛΙΟΣΗΜΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΑΠΑΛ. 95,33  
64.98.98000   ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΧΔΕ 298,82  
64.98.98019   ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 19% 39,37  

 
                                     ΜΕΤΑΦΟΡΑ 64 ΣΕ 80 
 
                                                     31/12      
80.00.00000 ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 56842,35   

66.01.00000   ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ 23889,77  
66.02.00000   ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 2324,67  
66.03.00000   ΑΠΟΔΒΕΣΕΙΣ ΕΠΙΒΑΤ.ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 6902,51  
66.04.00000   ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΕΠΙΠΛΩΝ 2557,19  
66.04.01000   ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΣΚΕΥΩΝ 4797,71  
66.04.02000   ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 12,81  
66.04.03000   ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡ.ΥΠΟΛΟΓ. 2473,33  
66.04.08000   ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛ.ΤΗΛΕΠΟΙΚ. 271,47  
66.04.09000   ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛ. 12516,9  
66.05.19000   ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΛΟΙΠ.ΕΞΟΔ.Π.ΑΠΟΣΒ. 1095,99  

 
                                      ΜΕΤΑΦΟΡΑ 66 ΣΕ 80 
 
                                                      31/12      
70.71.00000 ΛΙΑΝ.ΠΩΛ.ΚΑΠΝΟΒ/ΚΩΝ ΑΠΑΛ. 7820,2   
70.71.00009 ΛΙΑΝ.ΠΩΛ.MINI MARKET 9% 4902,69   
70.71.00019 ΛΙΑΝ ΠΩΛ.MINI MARKET 19% 3149,43   
70.71.01000 ΛΙΑΝ ΠΩΛ.ΓΡΑΜ/ΜΩΝ-ΑΠΑΛ. 534,3   
70.71.02000 ΛΙΑΝ.ΠΩΛ.ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΑΠΑΛ. 4461,41   
70.71.03000 ΛΙΑΝ ΠΩΛ. ΤΗΛΕΚΑΡΤΑΣ ΑΠΑΛ. 285,28   

80.00.00000   ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 21153,31 
 
                                   ΜΕΤΑΦΟΡΑ 70 ΣΕ 80 
 
                                                      31/12      
73.70.00009 ΕΣΟΔΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ ΕΣΩΤ.9% 82361,76   
73.70.01009 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 9% 438,56   
73.70.02009 ΕΣΟΔΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ ΕΞΩΤ.9% 443774,65   
73.71.00009 ΕΣΟΔΑ ΜΕΜΟΝ.ΕΣΒΩΤΕΡΙΚΟΥ 9% 13701,84   
73.71.02009 ΕΣΟΔΑ ΜΕΜΟΝ.ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 9% 20155,8   
73.72.00009 ΕΣΟΔΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΜΠΑΡ 9% 4476,41   



73.72.00019 ΕΣΟΔΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΜΠΑΡ 19% 12520,64   
73.73.00009 ΕΣΟΔΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ 9% 18324,57   
73.73.00019 ΕΣΟΔΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ 19% 23400,28   
73.74.00009 ΕΣΟΔΑ BEACH BAR 9% 33436,36   
73.74.00019 ΕΣΟΔΑ BEACH BAR 19% 24417,78   
73.75.00119 ΕΣΟΔΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 19% 1125,41   
73.75.00219 ΕΣΟΔΑ SAFE 19% 2806,67   
73.75.00319 ΕΣΟΔΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ 19% 6684,03   
73.75.00419 ΕΣΟΔΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ 19% 112,43   
73.75.00519 ΕΣΟΔΑ ΨΥΓΕΙΩΝ 10% 214,29   
73.75.00719 ΕΣΟΔΑ ΛΟΙΠΑ (ΦΘΟΡΕΣ) 19% 8,4   
73.75.00819 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ 19% 17005,8   
73.75.00919 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΕΤΣΕΤΕΣ 19% 28,57   

80.00.00000   ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 704994,33  
 
                                ΜΕΤΑΦΟΡΑ 73 ΣΕ 80 
 
                                                      31/12      
74.01.00000 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ Ε.Φ.Κ. ΠΕΤΡΕΛ.0% 632,5   

80.03.00000   ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 
 632,5  

 
                                ΜΕΤΑΦΟΡΑ 74 ΣΕ 80.03 
 
                                                      31/12      
80.02.06000 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ-ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ 15965,5   

65.01.00000   ΤΟΚΟΙ & ΕΞΟΔΑ ΜΑΚΡ.ΔΑΝΕΙΩΝ 3076,22  
65.05.00000   ΤΟΚΟΙ & ΕΞΟΔΑ ΒΡΑΧ.ΤΡΑΠ.ΥΠΟΧΡ. 12076,67  
65.98.01000   ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 44,4  
65.98.33000   ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΣΠΑΞΗΣ VISA 759,58  
65.98.99000   ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 8,63  

 
                                   ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΚΩΝ ΣΕ 80  
 
                                                      31/12      
80.02.00000 ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 52609,14   
80.02.02000 ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ 64766,58   

80.00.00000   ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 117375,72  
 
                                          ΕΔΛ & ΕΛΔ 
 
                                                      31/12      
80.00.00000 ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛ. 153512,59   

80.01.00000   ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛ. 153512,59  
 
                                ΜΕΤΑΦΟΡΑ 80.00 ΣΕ 80.01 
 
                                                      31/12      
80.01.00000 ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 153512,59   

86.00.00000   ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛ.ΕΚΜ/ΣΗΣ 153512,59  
 
                                ΜΕΤΑΦΟΡΑ 80.01 ΣΕ 86 
 
                                                      31/12      
86.00.00000 ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛ.ΕΚΜ/ΣΗΣ 52609,14   

80.02.00000   ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 52609,14  
 



                               ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΔΛ ΣΕ 86 
 
                                                      31/12      
86.00.04000 ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ 64766,58   

80.02.02000   ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ 64766,58  
 
                               ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΛΔ ΣΕ 86 
 
                                                      31/12      
86.01.09000 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ 15965,5   

80.02.06000   ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ 15965,5  
 
                                ΜΕΤΑΦΟΡΑ 80.02 ΣΕ 86 
 
                                                      31/12      
80.03.00000 ΑΛΛΑ ΕΞΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 632,5   

86.00.01000   ΑΛΛΑ ΕΞΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 632,5  
 
                                 ΜΕΤΑΦΟΡΑ 80.03 ΣΕ 86 
 
                                                      31/12      
88.03.00000 ΖΗΜΙΕΣ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΚΑΛ. 54058,19   

42.01.00000   ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΧΡΗΣ.ΕΙΣ ΝΕΟ 54058,19  
 
                                ΜΕΤΑΦΟΡΑ 42.01 ΣΕ 88 
 
                                                      31/12      
88.04.00000 ΖΗΜΙΕΣ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΚΑΛ. 119066,34   

42.02.00000   ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΗΣ 119066,34  
 
                                  ΜΕΤΑΦΟΡΑ 42.02 ΣΕ 88 
 
                                                      31/12      
86.02.07000 ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓ.ΕΞΟΔΑ 1096,24   

81.00.00000   ΦΟΡΟΛΟΓ.ΠΡΟΣΤΙΜΑ & ΠΡΟΣΑΥΞ. 597,33  
81.00.99000   ΛΟΙΠΑ ΕΚΤ.& ΑΝΟΡΓ. ΈΞΟΔΑ-ΑΠΑΛ. 407,24  
81.00.06000   ΤΟΚΟΙ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ-ΕΞΟΔΑ 91,67  

 
                                 ΜΕΤΑΦΟΡΑ 81 ΣΕ 86 
 
                                                      31/12      
82.01.04000 ΕΞΟΔΑ ΕΠΙΣΤΡ.ΑΧΡ.ΚΑΤΑΒΛ.ΦΟΡΩΝ 20440,79   

86.02.00000   ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓ.ΕΞΟΔΑ 20440,79  
 
                              ΜΕΤΑΦΟΡΑ 82.01 ΣΕ 86 
 
                                                      31/12      
86.00.00000 ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛ.ΕΚΜ/ΣΗΣ 100903,45   
86.00.01000 ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΜ/ΣΗΣ 632,5   
86.02.00000 ΕΚΤΕΚΤΕ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ 20440,79   

86.99.00000   ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΑΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 121976,74  
 
                                ΜΕΤΑΦΟΡΑ 86 ΣΕ 86.99 
 
                                                      31/12      
88.99.00000 ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ 0   

88.00.00000   ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ 0  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                               ΜΕΤΑΦΟΡΑ 88 (ΚΕΡΔΗ) 
 
                                                      31/12      
86.99.00000 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 81828,32   

86.00.04000   ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ 64766,58  
86.01.09000   ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΣ ΤΟΚΟΣ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔ. 15965,5  
86.02.07000   ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓ. ΕΞΟΔΑ 1004,48  
86.02.07000   ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓ. ΕΞΟΔΑ 91,76  

 
                                    ΜΕΤΑΦΟΡΑ 86 ΣΕ 86.99 
 
                                                      31/12      
88.00.00000 ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΗΣ 40148,42   
88.98.00000 ΖΗΜΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣ ΝΕΟ 132976,11   

88.03.00000   ΖΗΜΙΕΣ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΚΑΛ. 54058,19  
88.04.00000   ΖΗΜΙΕΣ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΚΑΛ. 119066,34  

    
                            ΜΕΤΑΦΟΡΑ 88 (ΖΗΜΙΕΣ)   



 
 

4.1.1.3 Εγγραφές κλεισίματος ισολογισμού 
 
                           ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 31/12/2007 
 

ΚΩΔΙΚΟΣ                ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ                                 ΧΡΕΩΣΗ                       
ΠΙΣΤΩΣΗ 
 
11.99.00099          ΑΠΟΣ/ΝΑ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ                            1409206,43 
11.99.02099          ΑΠΟΣ/ΝΑ ΛΟΙΠΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ                           136984,21 
12.99.00099          ΑΠΟΣ/ΝΑ ΜΗΧ/ΤΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ                                6363,84 
12.99.01099          ΑΠΟΣ/ΝΕΣ ΤΕΧΝ.ΕΓΚ/ΣΕΙΣ ΑΠΟΓΡ.                          2680,90 
12.99.02099          ΑΠΟΣ/ΝΑ ΦΟΡΗΤΑ ΜΗΧ.ΧΕΙΡΟΣ                                275,41 
12.99.06099          ΑΠΟΣ/ΝΟΣ ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧ. ΕΞ.ΑΠΟΓΡ.                     60997,11 
13.99.01099          ΑΠΟΣ/ΝΑ ΕΠΙΒΑΤ.ΑΥΤΟΚ.ΑΠΟΓΡ.                           90941,49 
13.99.02099          ΑΠΟΣ/ΝΑ ΦΟΡΤΗΓΑ ΑΥΤΟΚ.ΑΠΟΓΡ.                       12418,78 
13.99.09099          ΑΠΟΣ/ΝΑ ΛΟΙΠΑ ΜΕΤ.ΜΕΣΑ ΑΠΟΓΡ.                           598,90 
14.99.00099          ΑΠΟΣ/ΝΑ ΕΠΙΠΛΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ                               68661,72 
14.99.01099          ΑΠΟΣ/ΝΑ ΣΚΕΥΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ                                 27994,37 
14.99.02099          ΑΠΟΣ/ΝΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦ.ΑΠΟΓΡ.                         9864,93 
14.99.03099          ΑΠΟΣ/ΝΟΣ Η/Υ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ                                    20047,33 
14.99.08099          ΑΠΟΣ/ΝΟΣ ΕΞΟΠΛ.ΤΗΛΕΠ.ΑΠΟΓΡ.                          36228,12 
14.99.09099          ΑΠΟΣ/ΝΟΣ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛ.ΑΠΟΓΡ.                      229591,40 
16.99.10099          ΑΠΟΣ/ΝΑ ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΑΠΟΓΡ.                           2905,36 
16.99.13099          ΑΠΟΣ/ΝΑ ΕΞΟΔΑ ΑΥΞ.Μ.Κ.-ΑΠΟΓΡ.                           3521,64 
16.99.17099          ΑΠΟΣ/ΝΑ ΕΞΟΔΑ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ                        2443,99 
30.01                     ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ                                          353987,65 
40.00.00001          ΜΕΤΟΧΟΣ Α                                                              264400,00 
40.00.00002          ΜΕΤΟΧΟΣ Β                                                              264400,00 
40.00.00003          ΜΕΤΟΧΟΣ Γ                                                              128500,23 
41.02.00009          ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ                                           1358,38 
41.04.00000          ΕΙΔΙΚΑ ΑΠΟΘΕΜ.ΜΗ ΦΟΡΟΛ.ΚΕΡΔΩΝ                   71077,45 
41.05.00009          ΕΚΤΑΚΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ                                        11446,26 
41.07.00010          ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ                                   35,55 
41.08.01262          ΑΦΟΡΟΛΟΓ.ΑΠΟΘ/ΚΑ                                              24572,27 
45.10.00001          Ε.Τ.Ε. ΔΑΝΕΙΟ                                                           14299,09 
50.00                     ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ                              523758,49     
50.01                     ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ                              148963,57 
50.07.00500          ΚΕΝΑ ΠΡΟΝΗΘΕΥΤΗ 0%                                             117,38 
52.01.00001          Ε.Τ.Ε. ΔΑΝΕΙΟ                                                         256121,41 
53.00                     ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ                                          78211,99 
53.00                     ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ                                                       6,30 
53.90                     ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ                                          322898,11 
53.98                     ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ                          91874,50 
54.03.00000          ΦΟΡΟΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                               1105,19 
54.04.00000          ΦΟΡΟΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΕΛΕΥΘ.ΕΠΑΓΓΕΛΜ.                       281,75 
54.04.00100          ΦΟΡΟΣ 10% ΥΠΕΡ ΟΕΕ                                                  84,94 
54.04.01000          ΦΟΡΟΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ.                                  1123,31 
54.04.02000          ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΑΜΟΙΒΩΝ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ.                            28,25 
54.06.00000          Ε.Λ.Γ.Α. ΕΠΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΓΟΡΑΣ                              313,77 
55.00.00000          ΙΚΑ ΛΟΓ.ΤΡΕΧ.ΚΙΝΗΣΗΣ                                              1302,11 
55.00.01000          ΙΚΑ ΛΙΓ. ΔΩΡΟΥ ΧΡΙΣΤ/ΝΩΝ                                        7670,79 
55.01.00000          ΤΑΞΥ ΛΟΓ.ΤΡΕΧ.ΚΙΝΗΣΗΣ                                             310,46 
55.01.01000          ΤΑΞΥ ΛΟΓ.ΔΩΡΟΥ ΧΡΙΣΤ/ΝΩΝ                                    2588,43 
55.02.00000          ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡ/ΓΩΝ (ΤΕΑΗΕ)                            319,34 
89.01.00000          ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ                                               3358014,85 



 
 
 
 

 
 
 
4.1.2   Ισολογισμός Ξενοδοχειακής Α.Ε. 

ΚΩΔΙΚΟΣ                 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ                                 ΧΡΕΩΣΗ                      
ΠΙΣΤΩΣΗ 
 
89.01.00000           ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ                3358314,85     
11.00.00019           ΚΤΙΡΙΑ 19%                                                                                              10165,00 
11.00.00099           ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ                                                                               47438,71 
11.02.00099           ΛΟΙΠΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ                                                   158367,63 
11.90.00099           ΕΠΙΧΟΡ.ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ                                                                           19098,42 
12.00.00099           ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ                                                                   4038,55 
12.01.00099           ΤΕΧΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ                                                                        2680,92
12.02.00099           ΦΟΡΗΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΧΕΙΡΟΣ                                                              275,42 
12.06.00099           ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛ                                                      69239,23 
12.90.00099           ΕΠΙΧΟΡ.ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ                                                                               888,48 
13.01.00099           ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΑΠΟΓΡ.                                                           87950,9 
13.02.00099           ΦΟΡΤΗΓΑ ΑΥΤΟΚ.ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ                                                            15523,49 
13.09.00099           ΛΟΙΠΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦ.ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ                                                           598,91
14.00.00019           ΕΠΙΠΛΑ 19%                                                                                              2850,10 
14.00.00099           ΕΠΙΠΛΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ                                                                             71429,42 
14.01.00019           ΣΚΕΥΗ 19%                                                                                                2535,92 
14.01.00099           ΣΚΕΥΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ                                                                               29167,80 
14.02.00019           ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 19%                                                                           12,82 
14.02.00099           ΜΗΧΑΝΕ΄Σ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ                                                       9852,13
14.03.00019           Η/Υ 19%                                                                                                      3270,23 
14.03.00099           Η/Υ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ                                                                                     19874,72 
14.08.00019           ΕΞΟΠΛ.ΤΗΛΕΠΙΚ. 19%                                                                                141,16 
14.08.00099           ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝ. ΑΠΟΓΡ.                                                    36498,79 
14.09.00019           ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛ. 19%                                                                               4202,88 
14.09.00099           ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛ. ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ                                                            242348,77 
14.90.00099           ΕΠΙΧΟΡ.ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ                                                                             4585,39 
16.10.00099           ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ                                                                2905,36 
16.13.00099           ΕΞΟΔΑ ΑΥΞ. Μ.Κ. ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ                                                               3521,64 
16.17.00019           ΕΞΟΔΑ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 19%                                                              2280,51 
16.17.00099           ΕΞΟΔΑ ΑΝΑΔΙΟΡΓ. ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ                                                            1348,21 
20.00.90099           ΤΕΛΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑ ΕΜΠ/ΤΩΝ                                                                  3339,12 
25.00.90099           ΤΕΛΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ                                                          4020,73 
30.00                      ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ                                                                       358462,71   
30.01                      ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ                                                                       538927,61 
33.13.00000           ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜ.                                                        3049,59 
33.13.00054           ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΦΠΑ                                                                  3112,50 
33.13.99000           ΛΟΙΠΟΙ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ                                                        8633,43 
33.14.09000           ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΠΙΣΤΡ.ΦΟΡΟΥ                                                       34,44 
35.02                      ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ                                                                             15078,95 
35.02                      ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ                                                                                 350,31 
38.00.00001           ΤΑΜΕΙΟ                                                                                                  260493,27 
38.03                      ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΟΨΕΩΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ                                                       532265,97 
42.02.00000           ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΕΩΝ                                              132976,11 
50.07.00099           ΠΡΟΜΗΘ.ΑΠΟΓΡ.ΑΝΤΙΘ.ΛΟΓ.ΕΙΔΩΝ                                                      2786,67 
50.07.00700           ΚΕΝΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 0%                                                                       3523,97
53.98.00007           ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ                                                                    40,00 
53.98.00014           ΑΓΓΕΛΙΟΣΗΜΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ                                                                    32,35
 



 ΡΕΘΥΜΝΟ Α.Ε.   

 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006, 26η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 12345/44/Β/56/23   

  ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ   Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2007   Ποσά Προηγουμένης Χρήσης 2006     ΠΑΘΗΤΙΚΟ 
Ποσά 

Κλειομ.   
Ποσά 

Προηγ.    

 Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ  
Αξία 
κτήσεως  Αποσβέσεις  Αναπ.Αξία  

Αξία 
Κτήσεως  Αποσβέσεις  Αναπ.Αξία    Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ χρήσης 2007  χρήσης 2006   

   1.Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκ/σεως  10.055,00  8.870,99  1.184,01  7.775,00  7.775,00  0,00      Ι.Μετοχικό Κεφάλαιο      

                     (65.730 μετοχές.των 10.00 ευρώ)      
 Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ                   1.Καταβλημένο 657.300,00  657.300,00   
  ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις                 ΙΙΙ.Διαφ.αναπ/γής-Επιχ/σεις επενδύσ.      
    1.Γήπεδα-Οικόπεδα  264.123,26  0,00  264.123,26  264.123,26  0,00  264.123,26     2.Διαφ.από αναπρ.λοιπ.περιουσ.στοιχείων 35,55  35,55   
    3.Κτίρια και τεχνικά έργα  1.635.069,76  1.546.190,64  88.879,12  1.624.904,76  1.522.300,87  102.603,89      IV.Αποθεματικά Κεφάλαια      
    4.Μηχ/τα-τεχν.εγκ.& λοιπ.μηχαν.εξοπλ.  77.122,27  70.317,26  6.805,01  77.122,27  67.992,59  9.129,68       1.Τακτικό αποθεματικό 1.358,38  1.358,38   
    5.Μεταφορικά μέσα  104.073,30  103.959,17  114,13  104.073,30  97.056,66  7.016,64       3.Ειδικά αποθεματικά 71.077,65  71.077,65   
    6.Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός  426.769,79  392.387,88  34.381,91  413.757,01  369.758,47  43.998,54       4.Έκτακτα αποθεματικά 11.446,26  11.446,26   

 Σύνολο ακινητοποιήσεων  2.507.158,38  2.112.854,95  394.303,43  2.483.980,60  2.057.108,59  426.872,01       5.Αφορ.αποθεμ.ειδικών διατάξ.νόμων 24.572,27  24.572,27   

 Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΠΙ)      394.303,43      426.872,01    Σύνολο αποθεματικών κεφαλαίων 108.454,56  108.454,56   

                   V.Αποτελέσματα εις νέο      
 Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ                     Υπόλοιπο ζημιών χρήσης εις νέο 0,00  -54.058,19   
  Ι.Αποθέματα                     Υπόλοιπο ζημιών προηγούμ.χρήσεων -132.976,11  -119.066,34   

   1.Εμπορεύματα      3.339,12      5.213,56    Σύνολο αποτελεσμάτων εις νέο -132.976,11  -173.124,53   

   4.Αναλώσιμα υλικά & Είδη συσκευασίας      4.020,73      4.321,75    Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑIV+AV) 632.814,00  592.665,58   

   5.Προκαταβολές για απόκτηση αποθεμάτων    0,00      5.595,51    Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ      

 Σύνολο αποθεμάτων      7.359,85      15.130,82      Ι.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις      

  ΙΙ.Απαιτήσεις                    2.Δάνεια Τραπεζών 14.299,09  42.885,11   
     1.Πελάτες      13.273,67      98.808,85      ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις      
   11.Χρεώστες διάφοροι      13.162,26      26.428,81        1.Προμηθευτές 102.685,92  64.378,14   
  12.Λογ/σμοί διαχείρισης προκαταβ.& πιστώσ.    382.650,00      382.650,00       2α.Επιταγές πληρωτέες 16.349,27  104.287,53   

 Σύνολο απαιτήσεων      409.085,93      507.887,66         3.Τράπεζες λογ.βραχ.υποχρ. 256.121,41  145.626,74   

 IV.Διαθέσιμα                    4.Προκαταβολές πελατών 0,00  12.598,14   
   1.Ταμείο      260.493,27      83.277,74        5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη 2.937,21  2.562,24   
   2.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας      20.421,78      4.766,55        6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί 12.191,13  14.212,53   

 Σύνολο διαθεσίμων      280.915,05      88.044,29       11.Πιστωτές διάφοροι 55.450,24  38.277,98   

 Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού      697.360,83      611.062,77    Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 445.735,18  381.943,30   

                 Σύνολο υποχρεώσεων 460.034,27  424.828,41   

                 Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ      

                     3.Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί 0,00  20.440,79   

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)      1.092.848,27      1.037.934,78    ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ) 1.092.848,27  1.037.934,78   

  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007           ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ    

 Ι.Αποτελέσματα εκμετάλλευσης  Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2007  Ποσά Προηγουμένης Χρήσεως 2006                                             Ποσά Χρήσης 2007  
Χρήσης 

2006   

   Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)          726.147,64          749.217,61    Καθαρά αποτελέσματα χρήσης 40.148,42  -54.058,19   
   Μείον : Κόστος πωλήσεων      572.635,03      690.158,52    Μείον Υπόλ.κερδών/ζημιών προηγ.χρήσης -173.124,53  -119.066,34   

 Μικτά αποτελέσματα(κέρδη-ζημίες)εκμετ/σεως    153.512,61      59.059,09    Ζημίες εις νέο -132.976,11  -173.124,53   

   Πλέον Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης    632,50  632,50    579,20  579,20          

 Σύνολο      154.145,11      59.638,29          
   Μείον :1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας    -52.609,14      -53.969,06      Ρέθυμνο 30 Απριλίου 2008   
             3.Έξοδα λειτουργίας διάθεσης    -64.766,58  -117.375,72    -65.500,95  -119.470,01             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.                     Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 
 Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως      36.769,39      -59.831,72          
   Μείον : Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα    -15.965,50  -15.965,50    -13.218,68  -13.218,68          

 Ολικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως      20.803,89      -73.050,40    ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ                        ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
 ΙΙ.ΠΛΕΟΝ(ή μείον):Έκτακτα αποτελέσματα                             ΑΔΤ Ω 111111                                         ΑΔΤ Ω 444444   
    Πλέον : 1.Έκτακτα & ανόργανα έσοδα  -1.096,24      0,00        Ο  ΛΟΓΙΣΤΗΣ   
    Πλέον : 3.Έσοδα προηγούμενων χρήσεων  20.440,77  19.344,53    20.440,77  20.440,77            
    Μείον : 1.Έκτακτα & ανόργανα έξοδα  0,00  0,00    -1.448,56  -1.448,56            
       19.344,53      18.992,21                  ΛΙΓΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ                     ΜΠΑΣΚΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ - ΔΑΦΝΗ   

 Οργανικά & έκτακτα αποτελ.εκμ/σεως      40.148,42      -54.058,19                     ΑΔΤ Μ 696969                           ΑΔΤ   Λ 333333   

    ΜΕΙΟΝ : Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχ.  56.842,35      73.075,18      Αρ.Αδ.12345 Α' Τάξης                           Αρ.Αδ.98765 Α’ Τάξης   
      Μείον : Οι από αυτές ενσωμ.στο λειτ.κόστος  -56.842,35  0,00    -73.075,18  0,00          
 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ      40.148,42      -54.058,19          

                      
                      



 

4.1.2.1 Οικονομική Ανάλυση του Ισολογισμού 
 
 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΣΥΓΚΡΙΣΗ 
ΧΡΗΣΕΩΝ 2006 – 2007 

 

4.1.2.1.1 Οικονομική Ανάλυση Ρευστότητας 
 

               Αριθμοδείκτης Γενικής   =             Κυκλοφορούν Ενεργητικό 
                    Ρευστότητας                 Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις  

 

   
 
 
         Αριθμοδείκτης  Πραγματικής  =              Διαθεσιμα  + Απαιτήσεις 
          Ρευστότητα                                      Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 

 
 
 

 
 

                 Αριθμοδείκτης ταμειακής  =   Διαθέσιμο ενεργητικό 
                    Ρευστότητας                           Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 

 

 
 

2006 
 
611.062,77      =   1,60 
381.943,30 
 

2007 
 
322.560,83       =    1,56 
445.735,18 
 

2006 
595.931,95      =   1,56 
381.943,30 
 

2007 
 
690.000,98      =    1,55 
445.735,18 

2007 
 
280.915,05          =   0,63 
445.735,18 

2006 
 
88.044,29    =   0,23 
381.943,30 
 



 
 
 

 
 
 Με βάση τον πίνακα της 

ρευστότητας διαπιστώνουμε ο 

δείκτης γενικής ρευστότητας 

είναι υποεπαρκής τη χρήση 

2006 , παρόλα αυτά η 

επιχείρηση είναι σε θέση να 

ανταποκριθεί στις τρέχουσες 

υποχρεώσεις της όταν 

καταστούν ληξιπρόθεσμες 

γιατί διατηρεί επαρκή 

κυκλοφοριακά στοιχεία κάτι 

που παρατηρείται  και τη 

χρήση 2007. Αναλυτικότερα το 

2007 διακρίνουμε μία μικρή ύφεση η οποία οφείλεται στην αύξηση των 

βραχυπρόθεσμων χρεών η οποία επισκιάζει την ταυτόχρονη και σημαντική αύξηση 

των διαθεσίμων. Με την γενική ρευστότητα να φτάνει το 1,56% ποσοστό που οριακά 

επαρκεί για την αντιμετώπιση κάθε πιθανού κινδύνου, την συγκεκριμένη χρήση 

μπορούμε να μιλάμε για ύπαρξη επισφάλειας.  

      Η επιχείρηση για την πληρωμή των χρεών της μπορεί να στηριχθεί εκτός από τα 

αποθέματα στα γρήγορα ρευστοποιούμενα στοιχεία, δηλαδή, στις τρέχουσες 

απαιτήσεις των λογαριασμών χρεωστών - πελατών και τα γραμμάτια είσπραξης , για 

να αντιληφθούμε τα παραπάνω κάνουμε χρήση του δείκτη πραγματικής ρευστότητας 

ο οποίος εκφράζει την ικανότητα της επιχείρησης να ανταποκρίνεται στις 

υποχρεώσεις της χωρίς να προσφεύγει στα αποθέματά της. Το 2006 η πραγματική 

ρευστότητα είναι 1.56% και σχετικά καλή οικονομική κατάσταση. Στα ίδια επίπεδα 

κινούμαστε το 2007 όπου παρατηρείται μια ανεπαίσθητη μείωση της τάξεως του 

0,01%. Από αυτό συμπεραίνουμε ότι τα ταχέως ρευστοποιούμενα στοιχεία της 

ξενοδοχειακής επιχείρησης ΡΕΘΥΜΝΟ Α.Ε.  είναι ανεπαρκή για να καλύψουν τις 

τρέχουσες υποχρεώσεις της με αποτέλεσμα η επιχείρηση να εξαρτάται από τις 

μελλοντικές τις πωλήσεις προκειμένου να  εξασφαλίσει επαρκή ρευστότητα.  

     Ο Δείκτης της ταμειακής ρευστότητας είναι υποεπαρκής και τα δύο έτη. Η 

επιχείρηση  είναι οριακά σε θέση να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της και να τις 

εξοφλεί με μετρητά που διαθέτει και ως εκ τούτου δεν θα πρέπει να προσφεύγει σε 

δανεισμό απεναντίας πρέπει να βρει τρόπους να βελτιώσει τους δείκτες ρευστότητας 

 

 

 

 

ΕΤΗ 2006 2007 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ 
ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 

1,60 1,56 
 

ΔΕΙΚΤΗΣ 
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ 
ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 

1,56 
 1,55 

ΔΕΙΚΤΗΣ 
ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ 

ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 

 

0,23 
 0,63 



4.1.2.1.2 Οικονομική Ανάλυση Αποδοτικότητας 
 

 
 

 

 

 

                                                                          

       Δείκτης αποδοτικότητας   =               Καθαρά κέρδη + χρημ/κά έξοδα 

        Συνολικών κεφαλαίων                    σύνολο (παθητικού ή ενεργητικού) 

                                                                                       

 

 

 

 

 
         Αριθμοδείκτης οικονομικής  =       Αποδοτικότητα  Ιδίων Κεφαλαίων 
                Μοχλεύσεως                      Αποδοτικότητα   Συνολικών Κεφαλαίων 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

Αριθμοδείκτης Αποδοτικότητας   =                              Καθαρά κέρδη 
           Ιδίων  Κεφαλαίων                                              Ίδια κεφάλαια 
 

2007 
20.803,89       =    0,03 
632.814,00 
 

2006 
-73.050,40       =    -0,12 
592.665,58 
 

 

2007 
4.838,39        =    0,004 
1.092.848,27 

2006 
-86.2690,08    =    -0,08 
1.037.934,78 
 

 

2007 
0,03        =    7.5 
0,004 

 

2006 
 
-0,12       =    1,50 
-0,08 
 
 



 

  Σύμφωνα με τον 

παραπάνω πίνακα της 

αποδοτικότητας 

συμπεραίνουμε ότι και 

για τα δύο έτη η 

ξενοδοχειακή 

επιχείρηση που 

μελετάμε παρουσιάζει 

ζημιά με αποτέλεσμα η 

αποδοτικότητα ίδιων 

κεφαλαίων και 

συνολικού κεφαλαίου 

να είναι περίπου αρνητική. Από αυτό συμπεραίνουμε ότι η επιχείρηση πάσχει σε 

κάποιο τομέα της, λόγω υπερεπένδυσης κεφαλαίων, λόγω ανεπαρκούς διοίκησης, 

λόγω δυσμενών οικονομικών συνθηκών κ.α. Εφαρμόζοντας τον δείκτη οικονομικής 

μόχλευσης ο οποίος μας δείχνει το ποσοστό της μεταβολής των καθαρών 

λειτουργικών κερδών προς διάθεση στους μετόχους από την κατά 1% μεταβολή των 

καθαρών κερδών πρό φόρων και χρηματοοικονομικών εξόδων και το κατά πόσο 

είναι επωφελής η επίδραση δανειακών κεφαλαίων στα κέρδη μιας επιχείρησης. 

 
 

1) 2006                 -0,12/-0,08 = 1,5   > 1     

                              

 

3) 2007                 0,03/0,004 = 7,5 < 1 

 

     Όπως φαίνεται από την παραπάνω εφαρμογή του τύπου η επίδραση των ξένων 

κεφαλαίων κατά τις χρήσεις 2006 και 2007 είναι αρνητική και η επιχείρηση δανείζεται 

με επαχθείς όρους. Αυτό συμβαίνει πιθανόν λόγω δανεισμού ο οποίος είναι 

επιζήμιος για την επιχείρηση. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ΕΤΗ 

 
2006 

 
2007 

ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ 
ΙΔΙΩΝ 

ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

-0,12 
 0,03 

ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ 
ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

 

-0,08 
 0,004 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΜΟΧΛΕΥΣΗ 

1,50 
 7.5 



 
4.1.2.1.3 Οικονομική Ανάλυση Κυκλοφοριακής Ταχύτητας 

 
              Αριθμοδείκτης Κυκλοφοριακής    =                       Κύκλος Εργασιών 
                   Ταχύτητας ενεργητικού                                  Σύνολο ενεργητικού 

 

   
 
 
Αριθμοδείκτης  κυκλοφοριακής   =                 Καθαρές πωλήσεις 
   Ταχύτητας ιδίων κεφαλαίων                     Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  
 
 

 
 

      Αριθμοδείκτης κυκλοφοριακής    =           κύκλος εργασιών 
         Ταχύτητας υποχρεώσεων               μέσο ύψος υποχρεώσεων  

 
             Αριθμοδείκτης ταχύτητας   =         Καθαρές πωλήσεις  
                 είσπραξης απαιτήσεων          Μέσος όρος απαιτήσεων 
  

2006 
 
749.217,61    =   0,72 
1.037.934,78 
 

2007 
 
726.147,64      =   0,66 
1.092.848,27 

2006 
749.217,61     =  1,26 
592.665,58 
 

2007 
 
726.147,64   =    1,15 
632.814,00 
 
 

2007 
 
726.147,64=   1,63 
445.735,18 

2006 
 
749.217,61=   1,96 
381.943,30 
 
 

2006 
 
749.217,61=   1,48 
507.887,66 
 
 

2007 
 
726.147,64=   1,75 
409.085,93 



 
  

 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ 
ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 

1,48 
 1,78 

 
Α) ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 
 

      Όπως φαίνεται από τον παραπάνω πίνακα ο Δείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας 

του Ενεργητικού παρουσιάζει μείωση από το 2006 στο 2007. Πιο συγκεκριμένα το 

2006 είναι 0,72 ενώ το 2007 0,66 πράγμα το οποίο παρέχει την ένδειξη μιας ολοένα 

και μικρότερης χρησιμοποίησης του ενεργητικού (περιουσιακών στοιχείων) σε σχέση 

με τις πωλήσεις κάτι που στην ουσία σημαίνει κάποια υπερεπένδυση κεφαλαίων στα 

στοιχεία του ενεργητικού. Αυτό έχει δυσμενή επίδραση στην επιχείρηση διότι αφ ενός 

η υπερεπένδυση αυτή θα υπάρχει για αρκετό χρονικό διάστημα και αφ ετέρου θα 

επιβαρύνει την επιχείρηση με αυξημένες υποχρεώσεις για πληρωμή τόκων, 

δαπανών συντηρήσεως και άλλων σταθερών δαπανών που θα προκύψουν. 

      Αν διαιρέσουμε το άθροισμα των ημερών ενός έτους με τον  Δείκτης 

Κυκλοφοριακής Ταχύτητας του Ενεργητικού βρίσκουμε κάθε πόσες μέρες η 

επιχείρηση κάνει χρήση του Ενεργητικού για την πραγματοποίηση πωλήσεων. Έτσι 

για το 2006 η επιχείρηση κάνει χρήση του ενεργητικού της κάθε 507 ημέρες και κάθε 

553 ημέρες το 2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΤΗ 2006 2007 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ 
ΤΑΧΥΤΗΤΑ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 

0,72 
 0,66 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ 
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΙΔΙΩΝ 
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

1,26 
 1,15 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ 
ΤΑΧΥΤΗΤΑ 

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ 
ΥΠΟΧΡΕΏΣΕΩΝ 

1,96 
 1,63 



 

 Β) ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  
 

      Όπως διαπιστώνουμε από τον παραπάνω πίνακα ο δείκτης κυκλοφοριακής 

ταχύτητας ίδιων κεφαλαίων το 2006 είναι 1,26 και το 2007 είναι 1,15. Άρα 

συμπεραίνουμε ότι ο δείκτης και για τα δύο έτη είναι ικανοποιητικός, πράγμα το 

οποίο σημαίνει ότι το ύψος των ίδιων κεφαλαίων της επιχείρησης θα μπορέσει να 

απορροφήσει τις ζημιές που ενδέχεται να προκύψουν από την μείωση των 

πωλήσεων, καθώς επίσης ότι θα υπάρχουν αρκετά κεφάλαια κινήσεως ώστε να 

ανταποκριθεί η επιχείρηση στις τρέχουσες υποχρεώσεις της. 

     Τέλος, από πλευράς ασφάλειας, παρέχει ένδειξη υπάρξεως υπερεπενδύσεως σε 

πάγια σχετικά με τις πωλήσεις. 

 
Γ) ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

      Με βάση τα παραπάνω διαπιστώνουμε ότι ο δείκτης αυτός το 2006 ξεκινάει από 

1,96 και καταλήγει το 2007 1,63  

     Μετά από τον υπολογισμό των παραπάνω δεικτών οι ημέρες που χρειάζονται για 

την εξόφληση των υποχρεώσεων είναι 186 για το 2006 και 224 ημέρες για το 2007. 

Σύμφωνα με τον κλάδο των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων το μέσο όρο ημερών για 

την εξόφληση των υποχρεώσεων εκτιμάται σε 130 ημέρες. Σύμφωνα με τη σύγκριση 

αυτή η μέση διάρκεια παραμονής των υποχρεώσεων είναι μεγαλύτερη από το μέσο 

όρο του κλάδου γεγονός το οποίο θεωρείται θεμιτό υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχει 

υπάρξει πρόκληση αρνητικών επιπτώσεων στη σχέση επιχείρησης – προμηθευτών. 

 

Δ) ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 

 

     Μετά από τον υπολογισμό του δείκτη κυκλοφοριακής ταχύτητας υποχρεώσεων δε 

θα μπορούσαμε να μην υπολογίσουμε το δείκτη κυκλοφοριακής ταχύτητας 

απαιτήσεων για μία πιο ολοκληρωμένη εικόνα της επιχείρησης.  

    Σε περίπτωση που οι υποχρεώσεις της επιχείρησης εξοφλούνται με βραδύτερο 

ρυθμό από ότι εισπράττονται οι απαιτήσεις της δε χρειάζεται να διατηρεί μεγάλα 

ποσά σε κυκλοφοριακά στοιχεία δεδομένου ότι χρηματοδοτείται από πιστωτές. Η 

περίπτωση που προαναφέρθηκε παρατηρείται στην εταιρία μας,αφού οι απαιτήσεις 

το 2007 εισπράττονται ανά 206 ημέρες και οι υποχρεώσεις εξοφλούνται ανά 224 

ημέρες,ενω το 2006 ανά 247 και 186 ημέρες αντίστοιχα. Γενικά ισχύει ότι όσο 

μικρότερος είναι ο τελευταίος αριθμοδείκτης που εξετάσαμε τόσο το καλύτερο.  

 

 

 

 

 

 



 

 

Λαμβάνοντας όμως υπόψην μας, ότι η επιχείρηση που αναλύουμε είναι ξενοδοχείο 

τότε καταλαβαίνουμε ότι είναι φυσιολογικό να είναι υψηλοί οι αριθμοδείκτες αυτοί, 

επειδή τα πρακτορεία τουρισμού πληρώνουν τις οφειλές τους σχεδόν  μετά το τέλος 

της τουριστικής περιόδου, οπότε και η επιχείρηση εξοφλεί την ίδια περίοδο τις δικές 

της υποχρεώσεις. Το γεγονός όμως ότι ο αριθμοδείκτης των απαιτήσεων είναι 

μεγαλύτερος από το μέσο όρο του ξενοδοχειακού κλάδου θα πρέπει να 

προβληματίσει τη διοίκηση. Πιθανοί λόγοι που συμβαίνει αυτό μπορούν να είναι : 

υπερβολικές απαιτήσεις σε σχέση με τις πωλήσεις οι οποιες συνεπάγονται 

δέσμευση κεφαλαίων και εξασθένιση των κερδών. 

Η συσσώρευση υπερβολικών απαιτήσεων εγκυμονεί κινδύνους στην οικονομική 

εξέλιξη της επιχείρησης (π.χ. χαμηλή αποδοτικότητα και κυρίως βραχυχρόνια, 

πρόβλημα ρευστότητας), ιδιαίτερα μάλιστα σε περιόδους οικονομικής ύφεσης, 

εφόσον η επιχείρηση προσφεύγει σε βραχυχρόνια τραπεζικά ή άλλα δάνεια. Εξαιτίας 

του υψηλότερου αριθμοδείκτη υποχρεώσεων η επιχείρηση μπορεί και 

ανταπεξέρχεται, γενικά γνωρίζουμε ότι όσο μεγαλύτερος είναι ο συγκεκριμένος 

αριθμοδείκτης τόσο καλύτερα. Η διοίκηση του ξενοδοχείου για να αποφύγει τους 

κινδύνους που προαναφέραμε, θα πρέπει είτε να αυξήσει αρκετά τον αριθμοδείκτη 

βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων είτε να μειώσει αρκετά τον αριθμοδείκτη 

απαιτήσεων. 

 
 
 

4.1.2.1.4 Οικονομική Ανάλυση Διάρθρωσης Κεφαλαίου 
 

              Αριθμοδείκτης οικονομικής   =                Ίδια κεφάλαια              Χ 100 
                    αυτονομίας                                 Συνολικά κεφάλαια 

 

   
 
 
          Αριθμοδείκτης πιέσεως   =            Ξένα κεφάλαια             Χ  100 
                 ξένου κεφαλαίου                  Συνολικά κεφάλαια 

2006 
 
592.665,58     Χ  100   =   58,25% 
1.017.493,99 
 

2007 
 
632.814,00     Χ  100   =   57,91% 
1.092.848,27 



 
 

 
 

      Αριθμοδείκτης δανειακής   =                     Ίδια κεφάλαια 
               Επιβάρυνση                                    Ξένα κεφάλαια 

 
 
 
 
 

    Ο πίνακας δείχνει ότι 

υπήρξε μείωση του δείκτη 

Οικονομικής αυτονομίας 

και από 58,25%  το 2006 

έφτασε στο 57,91% που 

ήταν το 2007 που 

προκύπτει από τη μεγάλη 

αύξηση των ίδιων 

κεφαλαίων, σε αντίθεση 

με την ελάχιστη αύξηση 

των συνολικών 

κεφαλαών. Αυτό μας 

δείχνει ότι υπάρχει μικρή πιθανότητα οικονομικής δυσκολίας  για την εξόφληση των 

υποχρεώσεων της. 

Αντίθετα τα δανειακά κεφάλαια σημείωσαν άνοδο με αποτέλεσμα την αύξηση του 

δείκτη πιέσεως και από 41,75 που ήταν το 2006 έφτασε στο 42,09 και αντανακλά μία 

πιο ασφαλή για την επιχείρηση και τους πιστωτές της κατάσταση και ενδέχεται οι 

πιστωτές να θελήσουν να εκμεταλλευθούν τη δύσκολη θέση. 

  

 

 

2006 
424.828,41      Χ  100 =  41,75% 
1.017.493,99 
 

2007 
 
460.034,27     Χ  100 =  1,15% 
1.092.848,27 
 
 

2007 
 
632.814,00=   1,38 
460.034,27 
 

2006 
 
592.665,58=   1,40 
424.828,41 
 
 

ΕΤΗ 2006 2007 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ 

58,25 
 57,91 

ΔΕΙΚΤΗΣ  ΠΙΕΣΕΩΝ 
ΞΕΝΩΝ  ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

41,75 
 42,09 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ 
ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ 

1,40 
 1,38 



 

         Όσον αφορά την δανειακή επιβάρυνση διαπιστώνουμε ότι τα ξένα κεφάλαια 

είναι αρκετά σε σχέση με τα ίδια κεφάλαια δηλαδή οι φορείς της επιχείρησης δεν 

συμμετέχουν  ικανοποιητικά. 

 
 

4.1.2.1.5 Οικονομική Ανάλυση Διάρθρωσης Περιουσίας και Κάλυψης 
Παγίων 
 
 
 
          Βαθμός Παγιοποίησης   =     Πάγια – Αποσβέσεις Παγίων         
                                                              Σύνολο Ενεργητικού 
 
 

 
 

                   Κάλυψης Παγίων   =                    Ίδια κεφάλαια 
                                                                              Πάγια 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2006 
426.872,01      =  0,41 
1.037.934,78 
 

2007 
 
394.303,43   =  0,36 
1.092.848,27 
 

2007 
 
632.814,00=   0,25 
2.507.158,38 
 
 

2006 
 
592.665,58   =   0,24 
2.483.980,60 
 
 



 
 

     Η επιχείρηση μας ενώ 

είναι εντάσεως πάγιας 

περιουσίας, κάτι που 

όμως δεν προκύπτει από 

τον αριθμοδείκτη 

παγιοποίησης  και στα 

δύο έτη που εξετάζουμε,  

αυτό συμβαίνει γιατί 

υπάρχουν πάρα πολλές 

αποσβέσεις. Επίσης η 

επιχείρηση μας εμφανίζει 

μεγάλη ροπή για δημιουργία οικονομικών συνασπισμών.   

     Από τον αριθμοδείκτη κάλυψης παγίων και στα δύο έτη παρατηρούμε ότι είναι 

μικρότερος του ένα. Άρα, δεν ισχύει η βασική αρχή χρηματοδότησης Ίδια Κεφάλαια 

>= των Παγίων, χωρίς όμως αυτό να έχει κάποια σοβαρή επίπτωση στην 

επιχείρηση. 

 

 

4.1.2.1.6 Οικονομική Ανάλυση Δαπανών 
 

              Λειτουργικά έξοδα  =             Λειτουργικά έξοδα + Κόστος πωληθέντων 
                                                                                      Πωλήσεις 

 

   
 
 
          Λειτουργικά έξοδα    =                  Λειτουργικά έξοδα 
            Πρός πωλήσεις                                 Πωλήσεις 
 
 

 

ΕΤΗ 
 

2006 
 

2007 

ΒΑΘΜΟΣ 
ΠΑΓΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 

0,41 
 0,36 

ΚΑΛΥΨΗΣ 
ΠΑΓΙΩΝ 

 

0,24 
 0,25 

2006 
 
676.940,22    =   0,90 
749.217,61 
 

2007 
 
556.669,53     =   0,77 
726.147,64 

2006 
-13.218,68     =  -0,02 
749.217,61 
 

2007 
 
-15.965,50    =  -0,02 
726.147,64 
 
 



 
      Αποσβέσεις Παγίων   =                          Αποσβέσεις χρήσης 
                                                                  Πάγια προ αποσβέσεων 

 
 
 
 

Όσο μεγαλύτερος είναι ο 

αριθμοδείκτης 

λειτουργικών εξόδων, 

τόσο μικρότερη είναι η 

αποδοτικότητα της 

επιχείρησης, διότι το 

ποσοστό λειτουργικών 

κερδών που παραμένει 

σ’ αυτήν βρίσκεται σε 

τέτοιο επίπεδο, που ίσως 

να μην επαρκεί για την 

εξυπηρέτηση των χρηματοοικονομικών και των άλλων εξόδων της επιχείρησης. 

Σύμφωνα με τον πίνακα βλέπουμε ότι ο αριθμοδείκτης λειτουργικών εξόδων για το 

έτος 2007 εμφανίζεται ελαφρά αυξημένος, χωρίς όμως να επηρεάζει την 

αποδοτικότητα της επιχείρησης. 

 Για τον δεύτερο αριθμοδείκτη παρατηρούμε ότι κινείται σε πολύ χαμηλά επίπεδα, 

κάτι που σημαίνει πως τα λειτουργικών εξόδα της επιχείρησης είναι χαμηλά, σε 

σχέση με τον όγκο των πωλήσεών της. 

Τέλος ο αριθμοδείκτης αποσβέσεων παγίων εμφανίζεται υψηλός, κάτι που οφείλεται 

στις αυξημένες αποσβέσεις που πραγματοποίησε η επιχείρηση κατά την αντίστοιχη 

περίοδο. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2007 
 
2.112.854,95=   0,84 
2.507.158,38 
 

2006 
 
2.057.108,59   =   0,83 
2.483.980,63 
 
 

ΕΤΗ 
 

2006 
 

2007 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ 
ΕΞΟΔΩΝ 

 
0,90 

 0,77 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ 
ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣ 
ΠΩΛΗΣΕΙΣ 

 

-0,02 
 -0,02 

ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 
ΠΑΓΙΩΝ 

 
0,83 

 0,84 



 
 

4.1.2.1.7 Οικονομική Ανάλυση Απορροφητικότητας Κλάδων 
Εκμετάλλευσης 

 
              Κλάδος ύπνου            =                         Κλάδος  Ύπνου   Χ  100 
                                                                                      Πωλήσεις 

 

   
 
 
          Κλάδος εστιατορίου     =                  Κλάδος εστιατορίου  Χ  100 
                                                                               Πωλήσεις 
 
 

 
 

      Κλάδος ΜΙΝΙ ΜΑΡΚΕΤ   =                 Κλάδος ΜΙΝΙ ΜΑΡΚΕΤ  Χ  100 
                                                                                 Πωλήσεις 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2006 
 
510.363,73      Χ  100  =   68,12% 
749.217,61 
 

2007 
 
496.522,53      Χ  100  =   68,40% 
726.147,64 

2006 
148.699,52    Χ  100  =  19,85% 
749.217,61 
 

2007 
 
140.468,97   Χ  100  =  -0,02 
726.147,64 
 
 

2007 
 
89.154,16   Χ   100  =   12,20% 
726.468,97 
 

2006 
 
90.154,36    Χ   100  =   12,03% 
749.217,52 
 
 



 
 

     Όπως διακρίνουμε 

από τον παραπάνω 

πίνακα ο κλάδος που 

βασίζεται η επιχείρηση 

είναι ο κλάδος του 

ύπνου, όπως ήταν 

αναμενόμενο, και για τα 

δύο έτη που εξετάζουμε, 

φτάνοντας το 68,12% το 

2006 και το 68,40% το 

2007, της 

απορροφητικότητας. Δεύτερος σε απορροφητικότητα έρχεται ο κλάδος του 

εστιατορίου με 19,85% το 2006 και 19,40% το 2007, ενω  τρίτος έρχεται ο κλάδος 

του μίνι μάρκετ με 12,03% το 2006 και 12,20% το 2007. Μια παρατήρηση που θα 

μπορούσε να γίνει στη διοίκηση είναι το ότι πρέπει να βρεί τρόπους να ανεβάσει τα 

ποσοστά απορροφητικότητας του κλάδου του εστιατορίου. 

 

 

4.1.2.2 Συμπεράσματα για την επιχείρηση μετά την οικονομική 
ανάλυση 

 
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2006 

 
  Η επιχείρηση έχει εξάρτηση από τα ίδια κεφάλαια . Έχει ανεπαρκή ρευστότητα 

αφού η γενική ρευστότητα είναι 160% < 200% που πρέπει να κυμαίνεται για να είναι 

ικανοποιητική. Επίσης η πραγματική ρευστότητα είναι 156% >100% άρα επαρκής . 

επιπλέον ταμειακή ρευστότητα είναι 23% < 35%-45% άρα ανεπαρκής και υπάρχει 

πρόβλημα γιατί οι υποχρεώσεις και μάλιστα οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 

ξεπερνούν σε μεγάλο βαθμό τα διαθέσιμα της.  

     Η αποδοτικότητα της επιχείρησης είναι μικρότερη του 0, και αυτό δηλώνει ότι 

πάσχει σε κάποιο τομέα λόγω δυσμενών οικονομικών συνθηκών αφού ο 

ισολογισμός της εμφανίζει ζημιές. Ο δείκτης οικονομικής μόχλευσης για το 2006 είναι 

1,5 > 1 όπου από αυτό διαπιστώνουμε ότι τα ξένα κεφάλαια  χρησιμοποιήθηκαν 

προς όφελος των ίδιων κεφαλαίων 

      Οι αριθμοδείκτες κυκλοφοριακής ταχύτητας ήταν 0,72 και είχε δυσμενή επίδραση 

στην επιχείρηση. Η κυκλοφοριακή ταχύτητα ίδιων κεφαλαίων είναι 1,26  με 

αποτέλεσμα τα ίδια κεφάλαια να  μπορούν  να απορροφήσουν οριακά τις ζημιές που 

ενδέχεται να προκύψουν. 

     

 

 

ΕΤΗ 

 
2006 

 
2007 

ΚΛΑΔΟΣ ΥΠΝΟΥ 
 

68,12% 
 68,40% 

ΚΛΑΔΟΣ 
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ 

 
19,85% 

 19,40% 

ΚΛΑΔΟΣ ΜΙΝΙ 
ΜΑΡΚΕΤ 

 
12,03% 

 12,20% 



 

 Σύμφωνα με τους δείκτες κυκλοφοριακής ταχύτητας υποχρεώσεων και απαιτήσεων 

συμπεραίνουμε ότι οι υποχρεώσεις της επιχείρησης εξοφλούνται με βραδύτερο 

ρυθμό από ότι εισπράττονται οι απαιτήσεις.      

       Οι αριθμοδείκτες οικονομικής αυτονομίας και δανειακής επιβάρυνσης 
κυμαίνονται σε οριακά του επιθυμητού επίπεδα, επομένως η επιχείρηση βρίσκεται 

σε ασφαλή θέση χωρίς να έχει μεγάλη εξάρτηση από τα ξένα κεφάλαια.  Αυτό 

παρατηρείται και απο τον δείκτη πιέσεως ξένου κεφαλαίου που είναι μικρότερος του 

50%, χωρίς έτσι να καθιστά επισφαλή τη θέση της επιχείρησης.    

      Η επιχείρηση μας είναι εντάσεως πάγιας περιουσίας. Από τον αριθμοδείκτη 

κάλυψης παγίων  παρατηρούμε ότι είναι μικρότερος του ένα, άρα τα Ίδια Κεφάλαια 

αν και υπερισχύουν των Ξένων, δεν επαρκούν για την χρηματοδότηση των Παγίων, 

χωρίς όμως αυτό να έχει κάποια σοβαρή επίπτωση στην επιχείρηση. Όσων αφορά 

τους αριθμοδείκτες Δαπανών , εκτός του αριθμοδείκτη λειτουργικών εξόδων προς 

πωλήσεις, κυμαίνονται  σε μη ικανοποιητικά επίπεδα για τα έτος 2006 , χωρίς όμως 

να επηρεάζουν την αποδοτικότητα της επιχείρησης.  

     Τέλος, από τους  κλάδους απορροφητικότητας ο πλέον ικανοποιητικότερος για 

την επιχείρηση είναι αυτός του ύπνου, σε αντίθεση με τους άλλους δύο που δεν 

ανταπεξέρχονται στις προσδοκίες αυτής. 

  

 

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2007 
 

 Η επιχείρηση και αυτό το έτος έχει εξάρτηση από τα ίδια κεφάλαια. Έχει 

ανεπαρκή γενική ρευστότητα που φτάνει το 156% <  200% όπου πρέπει να 

κυμαίνεται για να είναι ικανοποιητική και με βάση το προηγούμενο έτος έχει μειωθεί 

ελάχιστα. Η πραγματική ρευστότητα είναι 155% > 100% άρα ανεπαρκής όμως κ πάλι 

λίγο μειωμένη σε σχέση με το 2006. Επιπλέον η ταμειακή ρευστότητα είναι 63% > 

35% - 45% άρα επαρκής. Ο δείκτης αυτός είναι αυξημένος κατά πολύ από το 

προηγούμενο έτος.  

 Η επιχείρηση σε σχέση με την αποδοτικότητα, βλέπουμε ότι για το 2007 

παρουσιάζει μια μικρή αύξηση του δείκτη ιδίων κεφαλαίων. Για τον δείκτη της 

οικονομικής μόχλευσης έχουμε 7,5 > 1 και από αυτό συμπεραίνουμε ότι η συμβολή 

των ξένων κεφαλαίων στη παραγωγή κερδών είναι μικρότερη από τα ίδια κεφάλαια, 

δηλαδή τα ξένα κεφάλαια χρησιμοποιήθηκαν προς όφελος των ιδίων κεφαλαίων. 

 Ο αριθμοδείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας ενεργητικού παρουσιάζει μια μικρή 

κάμψη. Σύμφωνα με τους αριθμοδείκτες κυκλοφοριακής ταχύτητας υποχρεώσεων 

και απαιτήσεων συμπεραίνουμε ότι οι απαιτήσεις εισπράττονται γρηγορότερα απ’ ότι 

εξοφλούνται οι υποχρεώσεις της επιχείρησης. 

 

 

 

 



 

 

 Οι αριθμοδείκτες οικονομικής αυτονομίας και δανειακής επιβάρυνσης μειώνονται 

ελάχιστα όμως συνεχίζουν να κυμαίνονται ψηλά επίπεδα, όπου η επιχείρηση 

βρίσκεται σε ασφαλή θέση χωρίς να έχει μεγάλη εξάρτηση από τα ξένα κεφάλαια. Ο 

δείκτης πιέσεως ξένου κεφαλαίου έχει σημειώσει μια μικρή αύξηση χωρίς αυτό να 

καθιστά επισφαλή τη θέση της επιχείρησης. 

        Η επιχείρηση μας το 2007 όπως και το 2006  είναι εντάσεως πάγιας περιουσίας 

παρόλο που ο δείκτης μειώνεται. Ο αριθμοδείκτης κάλυψης παγίων  παρατηρούμε 

ότι αν και αυξάνεται λίγο σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, τα ίδια κεφάλαια   

εξακολουθούν  να είναι ανεπαρκή για την χρηματοδότηση των Παγίων. 

      Το 2007 αν και υπάρχει μια μικρή βελτίωση στο δείκτη λειτουργικών εξόδων, οι  

αριθμοδείκτες Δαπανών , εξακολουθούν όπως και το 2006 να μην κυμαίνονται  σε 

ικανοποιητικά επίπεδα , κάτι που όμως δεν επηρεάζει την αποδοτικότητα της 

επιχείρησης. Όσων αφορά τους κλάδους απορροφητικότητας, μικρή αύξηση σε 

σχέση με το προηγούμενο έτος παρουσιάζει ο ήδη ικανοποιητικός κλάδος του 

ύπνου,εν αντιθέσει με τους άλλους δύο που παρα τις επίσης μικρές αυξομειώσεις 

τους, παραμένουν σε χαμηλά για την επιχείρηση επιθυμητά επίπεδα. 

 

 
4.1.2.3 Μέτρα βελτίωσης της οικονομικής κατάστασης της επιχείρησης 

 

 ΜΕΤΡΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 
  

 Τα μέτρα τα οποία πρέπει να λάβει η επιχείρηση για την βελτίωση των δεικτών 

ρευστότητας, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις που αυτοί δεν κυμαίνονται σε ικανοποιητικά 

επίπεδα, λόγω επιβράδυνσης του συναλλακτικού της κυκλώματος, είναι τα 

ακόλουθα: 

• Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και των αποθεματικών. 

• Ορθολογική διαχείριση των στοιχείων του κυκλοφορούντος (αποθέματα, 

απαιτήσεις, διαθέσιμα). 

• Μείωση των βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ΜΕΤΡΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
 
 Τα βασικότερα μέτρα που πρέπει να λάβει η επιχείρηση για την βελτίωση των 

δεικτών αποδοτικότητας είναι τα εξής: 

• Αύξηση του κύκλου εργασιών της επιχείρησης. 

• Μείωση του κόστους πρώτων και βοηθητικών υλών, μισθών προσωπικού. 

• Μείωση των λοιπών χρεωστικών λογαριασμών εκμετάλλευσης. 

• Ορθολογική διαχείριση της τιμολογιακής πολιτικής της επιχείρησης. 

• Αύξηση του καθαρού κέρδους και αποθεματοποίηση σημαντικού μέρους αυτού. 

Για την ισχυροποίηση της κεφαλαιακής βάσης της επιχείρησης και τη μείωση των 

χρηματοοικονομικών της δαπανών. 

• Υποκατάσταση των χαμηλών σε αποδοτικότητα περιουσιακών της στοιχείων  με 

περιουσιακά στοιχεία υψηλής αποτελεσματικότητας. 

• Ορθολογική αξιοποίηση και απασχόληση των εισερχόμενων στην επιχείρηση 

ξένων κεφαλαίων. 

• Εφαρμογή μέτρων που στοχεύουν στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του 

συνόλου των λειτουργιών της επιχείρησης κ.α. 

 

ΜΕΤΡΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ 
 
 Τα καταλληλότερα μέτρα, τα οποία θα πρέπει να λάβει η επιχείρηση για τη 

βελτίωση των δεικτών κυκλοφοριακής ταχύτητας είναι τα ακόλουθα: 

• Αύξηση του συνολικού κύκλου εργασιών . 

• Αύξηση των κερδών. 

• Αύξηση των κεφαλαίων μακράς διάρκειας (μετοχικού, αποθεματικών, 

μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων ) . 

• Αύξηση κυκλοφοριακών περιουσιακών της στοιχείων ( αποθέματα, απαιτήσεις, 

διαθέσιμα ). 

• Αύξηση του μόνιμου κεφαλαίου κίνησης. 

• Αύξηση της ανταγωνιστικής ικανότητας της επιχείρησης με επενδύσεις 

σύγχρονης και προηγμένης τεχνολογίας και με επέκταση των εγκαταστάσεων 

της. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ΜΕΤΡΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ    
 Τα περισσότερο αναγκαία μέτρα, τα οποία πρέπει να λάβει η διοίκηση της 

επιχείρησης για την βελτίωση των δεικτών κεφαλαιακής διάρθρωσης είναι τα εξής: 

• Βελτίωση της σχέσης μεταξύ μακροπρόθεσμων και βραχυπρόθεσμων 

υποχρεώσεων υπέρ των πρώτων. 

• Αύξηση του κύκλου εργασιών. 

• Μείωση του κόστους εκμετάλλευσης (κόστος πωληθέντων και των λοιπών 

αποτελεσματικών  λογαριασμών ). 

• Βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων και αποθεματοποίηση σημαντικού 

μέρους των καθαρών κερδών (αυτοχρηματοδότηση ).  

• Βελτίωση της ανταγωνιστικής ικανότητας της επιχείρησης με την εφαρμογή 

σύγχρονων και προηγμένων τεχνολογιών. 

 

 
ΜΕΤΡΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ  ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΚΑΛΥΨΗΣ ΠΑΓΙΩΝ  
 

      Τα μέτρα τα οποία πρέπει να λάβει η επιχείρηση για την βελτίωση των δεικτών 

κάλυψης παγίων, είναι τα εξής :  
 

• Αύξηση των ιδίων κεφαλαίων για μεγαλύτερη χρηματοδότηση των παγίων. 
 

ΜΕΤΡΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ  ΔΑΠΑΝΩΝ 
 

Τα βασικότερα μέτρα που πρέπει να λάβει η επιχείρηση για την βελτίωση των 

δεικτών δαπανών είναι τα εξής: 

 

• Μείωση των λειτουργικών εξόδων 

• Σωστή διαχείρηση των δαπανών απο τη διοίκηση της επιχείρησης. 

 

ΜΕΤΡΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ  ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΛΑΔΩΝ 
 
 Τα καταλληλότερα μέτρα, τα οποία θα πρέπει να λάβει η επιχείρηση για τη 

βελτίωση των δεικτών απορροφητικότητας κλάδων είναι τα ακόλουθα: 

 

• Αύξηση πωλήσεων εστιατορίου 

• Αύξηση πωλήσεων μινι μαρκετ 

• Επέκταση του εστιατορίου και λειτουργία του σαν catering 
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 Α.Φ.Μ. 094000000       
         
 ΠΗΓΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΣΥΝΤΕ- ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ       ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
 ΤΕΛΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ ΛΕΣΤΗΣ ΠΟΣΟ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ   ΠΛΗΡΩΤΕΟ 
 ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ ΕΣΟΔΑ ΤΕΛΩΝ   % ΠΟΣΟ   ΠΟΣΟ 
 ΕΣΟΔΑ ΥΠΝΟΥ 15.927,56 2% 318,55 0,00 0,00   318,55
 ΕΣΟΔΑ ΛΟΙΠΩΝ 5.447,13 2% 108,94 0,00 0,00   108,94
                 
                 
                 
                 
                 
 Σ Υ Ν Ο Λ Ο 427,49   0,00   427,49
         
 Ο παρακάτω δηλών βεβαιώνω υπεύθυνα την ακρίβεια των δεδομένων της παρούσας 
         
 Ρέθυμνο  25  Μαΐου   2007 
         
 ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΣΟΔΩΝ                                                                 Ο ΔΗΛΩΝ 
         
         
       



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ΔΗΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΟΥ        
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ       
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΣΟΔΩΝ        
        

ΔΗΛΩΣΗ 
Απόδοσης Τελών Παρεπιδημούντων 

 Χρονικής Περιόδου ΜΑΙΟΣ  2007   
        
Στοιχεία Εταιρείας ΡΕΘΥΜΝΟ Α.Ε.       
Είδος Επιχείρησης ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ  Κατηγορία Β    
Διεύθυνση ΑΔΕΛΕ  Κατηγορία βιβλίων Κ.Β.Σ. Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
Α.Φ.Μ. 094000000       
        

ΠΗΓΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΣΥΝΤΕ- ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ       ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΤΕΛΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ ΛΕΣΤΗΣ ΠΟΣΟ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ   ΠΛΗΡΩΤΕΟ 

ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ ΕΣΟΔΑ ΤΕΛΩΝ   % ΠΟΣΟ   ΠΟΣΟ 
ΕΣΟΔΑ ΥΠΝΟΥ 35.482,98 2% 709,66 0,00 0,00   709,66
ΕΣΟΔΑ ΛΟΙΠΩΝ 12.997,96 2% 259,96 0,00 0,00   259,96
                
                
                
                
                

Σ Υ Ν Ο Λ Ο 969,62   0,00   969,62
        

Ο παρακάτω δηλών βεβαιώνω υπεύθυνα την ακρίβεια των δεδομένων της παρούσας 
        

Ρέθυμνο  25  Ιουνίου   2007 
        

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΣΟΔΩΝ                                                                 Ο ΔΗΛΩΝ 
        
        
        



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ΔΗΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΟΥ        
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ       
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΣΟΔΩΝ        
        

ΔΗΛΩΣΗ 
Απόδοσης Τελών Παρεπιδημούντων 

 Χρονικής Περιόδου ΙΟΥΝΙΟΣ  2007   
        
Στοιχεία Εταιρείας ΡΕΘΥΜΝΟ Α.Ε.       
Είδος Επιχείρησης ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ  Κατηγορία Β    
Διεύθυνση ΑΔΕΛΕ  Κατηγορία βιβλίων Κ.Β.Σ. Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
Α.Φ.Μ. 094000000       
        

ΠΗΓΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΣΥΝΤΕ- ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ       ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΤΕΛΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ ΛΕΣΤΗΣ ΠΟΣΟ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ   ΠΛΗΡΩΤΕΟ 

ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ ΕΣΟΔΑ ΤΕΛΩΝ   % ΠΟΣΟ   ΠΟΣΟ 
ΕΣΟΔΑ ΥΠΝΟΥ 81.588,52 2% 1.631,77 0,00 0,00   1.631,77
ΕΣΟΔΑ ΛΟΙΠΩΝ 19.682,18 2% 393,64 0,00 0,00   393,64
                
                
                
                
                

Σ Υ Ν Ο Λ Ο 2.025,41   0,00   2.025,41
        

Ο παρακάτω δηλών βεβαιώνω υπεύθυνα την ακρίβεια των δεδομένων της παρούσας 
        

Ρέθυμνο  25  Ιουλίου   2007 
        

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΣΟΔΩΝ                                                                 Ο ΔΗΛΩΝ 
        
        
        
        



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΔΗΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΟΥ        
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ       
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΣΟΔΩΝ        
        

ΔΗΛΩΣΗ 
Απόδοσης Τελών Παρεπιδημούντων 

 Χρονικής Περιόδου ΙΟΥΛΙΟΣ  2007   
        
Στοιχεία Εταιρείας ΡΕΘΥΜΝΟ Α.Ε.       
Είδος Επιχείρησης ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ  Κατηγορία Β    
Διεύθυνση ΑΔΕΛΕ  Κατηγορία βιβλίων Κ.Β.Σ. Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
Α.Φ.Μ. 094000000       
        

ΠΗΓΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΣΥΝΤΕ- ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ       ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΤΕΛΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ ΛΕΣΤΗΣ ΠΟΣΟ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ   ΠΛΗΡΩΤΕΟ 

ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ ΕΣΟΔΑ ΤΕΛΩΝ   % ΠΟΣΟ   ΠΟΣΟ 
ΕΣΟΔΑ ΥΠΝΟΥ 105.210,34 2% 2.104,21 0,00 0,00   2.104,21
ΕΣΟΔΑ ΛΟΙΠΩΝ 19.743,98 2% 394,88 0,00 0,00   394,88
                
                
                
                
                

Σ Υ Ν Ο Λ Ο 2.499,09   0,00   2.499,09
        

Ο παρακάτω δηλών βεβαιώνω υπεύθυνα την ακρίβεια των δεδομένων της παρούσας 
        

Ρέθυμνο  25  Αυγούστου   2007 
        

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΣΟΔΩΝ                                                                 Ο ΔΗΛΩΝ 
        
        
        
        
        



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΔΗΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΟΥ        
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ       
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΣΟΔΩΝ        
        

ΔΗΛΩΣΗ 
Απόδοσης Τελών Παρεπιδημούντων 

 Χρονικής Περιόδου ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ  2007   
        
Στοιχεία Εταιρείας ΡΕΘΥΜΝΟ Α.Ε.       
Είδος Επιχείρησης ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ  Κατηγορία Β    
Διεύθυνση ΑΔΕΛΕ  Κατηγορία βιβλίων Κ.Β.Σ. Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
Α.Φ.Μ. 094000000       
        

ΠΗΓΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΣΥΝΤΕ- ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ       ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΤΕΛΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ ΛΕΣΤΗΣ ΠΟΣΟ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ   ΠΛΗΡΩΤΕΟ 

ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ ΕΣΟΔΑ ΤΕΛΩΝ   % ΠΟΣΟ   ΠΟΣΟ 
ΕΣΟΔΑ ΥΠΝΟΥ 154.880,97 2% 3.097,62 0,00 0,00   3.097,62
ΕΣΟΔΑ ΛΟΙΠΩΝ 26.640,20 2% 532,80 0,00 0,00   532,80
                
                
                
                
                

Σ Υ Ν Ο Λ Ο 3.630,42   0,00   3.630,42
        

Ο παρακάτω δηλών βεβαιώνω υπεύθυνα την ακρίβεια των δεδομένων της παρούσας 
        

Ρέθυμνο  26  Σεπτεμβρίου   2007 
        

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΣΟΔΩΝ                                                                 Ο ΔΗΛΩΝ 
        
        
        
        
        



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ΔΗΜΟΣ 
ΑΡΚΑΔΙΟΥ        

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ       

 
ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΕΣΟΔΩΝ        

         
 ΔΗΛΩΣΗ 
 Απόδοσης Τελών Παρεπιδημούντων 
  Χρονικής Περιόδου ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ  2007   
         
 Στοιχεία Εταιρείας ΡΕΘΥΜΝΟ Α.Ε.      
 Είδος Επιχείρησης ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ  Κατηγορία Β    
 Διεύθυνση ΑΔΕΛΕ  Κατηγορία βιβλίων Κ.Β.Σ. Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
 Α.Φ.Μ. 094000000       
         
 ΠΗΓΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΣΥΝΤΕ- ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ       ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
 ΤΕΛΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ ΛΕΣΤΗΣ ΠΟΣΟ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ   ΠΛΗΡΩΤΕΟ 
 ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ ΕΣΟΔΑ ΤΕΛΩΝ   % ΠΟΣΟ   ΠΟΣΟ 
 ΕΣΟΔΑ ΥΠΝΟΥ 96.951,14 2% 1.939,02 0,00 0,00   1.939,02
 ΕΣΟΔΑ ΛΟΙΠΩΝ 18.601,36 2% 372,03 0,00 0,00   372,03
                 
                 
                 
                 
                 
 Σ Υ Ν Ο Λ Ο 2.311,05   0,00   2.311,05
         
 Ο παρακάτω δηλών βεβαιώνω υπεύθυνα την ακρίβεια των δεδομένων της παρούσας 
         
 Ρέθυμνο  26  Οκτωβρίου   2007 
         
 ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΣΟΔΩΝ                                                                 Ο ΔΗΛΩΝ 
         
         
         
         
         



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ       
ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΕΣΟΔΩΝ        
        

ΔΗΛΩΣΗ 
Απόδοσης Τελών Παρεπιδημούντων 

 Χρονικής Περιόδου ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ  2007   
        
Στοιχεία Εταιρείας ΡΕΘΥΜΝΟ Α.Ε.      
Είδος Επιχείρησης ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ  Κατηγορία Β    
Διεύθυνση ΑΔΕΛΕ  Κατηγορία βιβλίων Κ.Β.Σ. Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
Α.Φ.Μ. 094000000       
        

ΠΗΓΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΣΥΝΤΕ- ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ       ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΤΕΛΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ ΛΕΣΤΗΣ ΠΟΣΟ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ   ΠΛΗΡΩΤΕΟ 

ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ ΕΣΟΔΑ ΤΕΛΩΝ   % ΠΟΣΟ   ΠΟΣΟ 
ΕΣΟΔΑ ΥΠΝΟΥ 56.399,74 2% 1.127,99 0,00 0,00   1.127,99
ΕΣΟΔΑ ΛΟΙΠΩΝ 10.848,81 2% 216,98 0,00 0,00   216,98
                
                
                
                
                

Σ Υ Ν Ο Λ Ο 1.344,97   0,00   1.344,97
        

Ο παρακάτω δηλών βεβαιώνω υπεύθυνα την ακρίβεια των δεδομένων της παρούσας 
        

Ρέθυμνο  26  Νοεμβρίου   2007 
        

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΣΟΔΩΝ                                                                 Ο ΔΗΛΩΝ 
        
        
        
        
        



 
ΔΗΜΟΣ 
ΑΡΚΑΔΙΟΥ        

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ       

 
ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΕΣΟΔΩΝ        

         
 ΔΗΛΩΣΗ 
 Απόδοσης Τελών Παρεπιδημούντων 
  Χρονικής Περιόδου ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ  2007   
         
 Στοιχεία Εταιρείας ΡΕΘΥΜΝΟ Α.Ε.      
 Είδος Επιχείρησης ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ  Κατηγορία Β    
 Διεύθυνση ΑΔΕΛΕ  Κατηγορία βιβλίων Κ.Β.Σ. Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
 Α.Φ.Μ. 094000000       
         
 ΠΗΓΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΣΥΝΤΕ- ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ       ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
 ΤΕΛΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ ΛΕΣΤΗΣ ΠΟΣΟ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ   ΠΛΗΡΩΤΕΟ 
 ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ ΕΣΟΔΑ ΤΕΛΩΝ   % ΠΟΣΟ   ΠΟΣΟ 
 ΕΣΟΔΑ ΥΠΝΟΥ 3.004,43 2% 60,09 0,00 0,00   60,09
 ΕΣΟΔΑ ΛΟΙΠΩΝ 2.572,67 2% 51,45 0,00 0,00   51,45
                 
                 
                 
                 
                 
 Σ Υ Ν Ο Λ Ο 111,54   0,00   111,54
         
 Ο παρακάτω δηλών βεβαιώνω υπεύθυνα την ακρίβεια των δεδομένων της παρούσας 
         
 Ρέθυμνο  26  Δεκεμβρίου   2007 
         
 ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΣΟΔΩΝ                                                                 Ο ΔΗΛΩΝ 
         
         
         
         



                                       Προσωρινές Δηλώσεις Φ.Μ.Υ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Προς τη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία : ΡΕΘΥΜΝΟΥ Φακέλλου    

Διαχειριστική περίοδος : 01/01/2007 - 28/02/2007  Αριθμός 
Φορολ. 
Μητρώου 094000000 

Αριθμός δήλωσης      Ταυτότητας    
                                                          ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ  ΔΗΛΩΣΗ     
Απόδοσης φόρου και τελών χαρτ/μου που παρακρατούνται από αμοιβές που θεωρούνται εισόδημα  
από ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, από ΜΙΣΘΟΥΣ και ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ, καθώς και από ΑΜΟΙΒΕΣ για 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ.       
                                                    (Υποβάλλεται σε τρία αντίγραφα)    
ΣΤ ΥΠΟ- Επωνυμία   ΡΕΘΥΜΝΟ Α.Ε.               
ΟΙ ΧΡΕ- Νομική Μορφή Α.Ε.          

Χ ΟΥ 
Δ/νση 
επιχείρησης Άδελε Ρεθύμνου         Τηλ 2831071000 

ΕΙ ΝΟΜ. Ονοματεπώνυμο ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ        
Α ΕΚΠΡ. Δ/νση κατοικίας Άδελε Ρεθύμνου               

        Ακαθάριστες 
Ποσά που 
αποδίδονται Προσαυξήσεις εκπροθ.     

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ αποδοχές Συντ. Κ.Α. Ποσό Συντ. Κ.Α. Ποσό ΚΩΔ. ΣΥΝΟΛΟ 
        ή αμοιβές % Εσόδου δρχ. % Εσόδου δρχ. ΑΡΙΘ   
1.ΑΠΌ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ                   
(ΆΡΘΡΟ 37α ΝΔ 3323/1955)                   
  1o Δίμηνο 2007                   
   Φόρος                 1   
   Χαρτόσημο                 2   
   ΟΓΑ χαρτοσήμου               3   
    Σύνολο                 4   
1.ΑΠΌ ΜΙΣΘΩΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ                   
(ΆΡΘΡΟ 43 ΝΔ 3323/1955)                   
  1o Δίμηνο 2007 0,00                 
   Φόρος       113 0,00     0,00 5 0,00 
   Χαρτόσημο     1 1223 0,00     0,00 6 0,00 
   ΟΓΑ χαρτοσήμου   0,2 1228 0,00     0,00 7 0,00 
    Σύνολο         0,00     0,00 8 0,00 
1.ΑΠΌ ΕΛΕΥΘΕΡ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤ                   
(ΆΡΘΡΟ 48 ΝΔ 3323/1955)                   
  1o Δίμηνο 2007 0,00                 
   Φόρος     20% 115 0,00     0,00 9 0,00 
   Χαρτόσημο               0,00 10 0,00 
   ΟΓΑ χαρτοσήμου             0,00 11 0,00 
    Σύνολο         0,00     0,00 12 0,00 
1.ΑΠΌ ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ.                   
  1o Δίμηνο 2007 0,00                 
   Φόρος     25%   0,00 0,00   0,00 13 0,00 
   Χαρτόσημο     1%   0,00 0,00   0,00 14 0,00 
   ΟΓΑ χαρτοσήμου   20%   0,00 0,00   0,00 15 0,00 
    Σύνολο         0,00     0,00 16 0,00 
  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   0,00     0,00     0,00 17 0,00 
                                       Βεβαιώνω υπεύθυνα την ακρίβεια αυτής της δήλωσης   
                                              Ρέθυμνο ………………………………………..    
                                                                      Ο ΔΗΛΩΝ      
             
             
                  Εισπράχθηκαν ΕΥΡΩ……………………. 
Θεωρήθηκε ………………. 2007 ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ  …………………………….. ………………………………………….. 
Ο Προιστάμενος της Δ.Ο.Υ.      ………………………………………….. 
      ΕΚΔΟΤΗΣ ………………………..…………... Ρέθυμνο  ……………………. 2007 
      ΓΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΕΥΡΩ. ………………………….                Ο Διαχειριστής Ταμείου 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Προς τη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία : ΡΕΘΥΜΝΟΥ Φακέλλου    

Διαχειριστική περίοδος : 01/03/2007 - 30/04/2007  Αριθμός 
Φορολ. 
Μητρώου 094000000 

Αριθμός δήλωσης      Ταυτότητας    
                                                          ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ  ΔΗΛΩΣΗ      
Απόδοσης φόρου και τελών χαρτ/μου που παρακρατούνται από αμοιβές που θεωρούνται εισόδημα  
από ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, από ΜΙΣΘΟΥΣ και ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ, καθώς και από ΑΜΟΙΒΕΣ για 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ.       
                                                    (Υποβάλλεται σε τρία αντίγραφα)    
ΣΤ ΥΠΟ- Επωνυμία   ΡΕΘΥΜΝΟ Α.Ε.               
ΟΙ ΧΡΕ- Νομική Μορφή Α.Ε.          
Χ ΟΥ Δ/νση επιχείρησης Άδελε Ρεθύμνου         Τηλ 71000
ΕΙ ΝΟΜ. Ονοματεπώνυμο ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ        
Α ΕΚΠΡ. Δ/νση κατοικίας Άδελε Ρεθύμνου               
        Ακαθάριστες Ποσά που αποδίδονται Προσαυξήσεις εκπροθ.     
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ αποδοχές Συντ. Κ.Α. Ποσό Συντ. Κ.Α. Ποσό ΚΩΔ. ΣΥΝΟΛΟ
        ή αμοιβές % Εσόδου δρχ. % Εσόδου δρχ. ΑΡΙΘ   
1.ΑΠΌ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ                   
(ΆΡΘΡΟ 37α ΝΔ 3323/1955)                   
  2o Δίμηνο 2007                   
   Φόρος                 1   
   Χαρτόσημο                 2   
   ΟΓΑ χαρτοσήμου               3   
    Σύνολο                 4   
1.ΑΠΌ ΜΙΣΘΩΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ                   
(ΆΡΘΡΟ 43 ΝΔ 3323/1955)                   
  2o Δίμηνο 2007 0,00                 
   Φόρος       113 0,00     0,00 5 0,00 
   Χαρτόσημο         0,00     0,00 6 0,00 
   ΟΓΑ χαρτοσήμου       0,00     0,00 7 0,00 
    Σύνολο         0,00     0,00 8 0,00 
1.ΑΠΌ ΕΛΕΥΘΕΡ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤ                   
(ΆΡΘΡΟ 48 ΝΔ 3323/1955)                   
  2o Δίμηνο 2007 3.030,30                 
   Φόρος     20% 115 606,06 3,00   18,18 9 624,24 
   Χαρτόσημο               0,00 10 0,00 
   ΟΓΑ χαρτοσήμου             0,00 11 0,00 
    Σύνολο         606,06     18,18 12 624,24 
1.ΑΠΌ ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ.                   
  2o Δίμηνο 2007 0,00                 
   Φόρος     25%   0,00 0,00   0,00 13 0,00 
   Χαρτόσημο     1%   0,00 0,00   0,00 14 0,00 
   ΟΓΑ χαρτοσήμου   20%   0,00 0,00   0,00 15 0,00 
    Σύνολο         0,00     0,00 16 0,00 
  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   3.030,30     606,06     18,18 17 624,24 
                                       Βεβαιώνω υπεύθυνα την ακρίβεια αυτής της δήλωσης   
                                              Ρέθυμνο ………………………………………..    
                                                                      Ο ΔΗΛΩΝ      
             
             
             
             
             
                  Εισπράχθηκαν ….……………………. 
Θεωρήθηκε ………………. 2007 ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ  …………………………….. ………………………………………….. 
Ο Προιστάμενος της Δ.Ο.Υ.      ………………………………………….. 
      ΕΚΔΟΤΗΣ ………………………..…………... Ρέθυμνο  ……………………. 2007 
      ΓΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗ . …...………………………….                Ο Διαχειριστής Ταμείου 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Προς τη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία : ΡΕΘΥΜΝΟΥ Φακέλλου    

Διαχειριστική περίοδος : 01/05/2007 - 30/06/2007  Αριθμός 
Φορολ. 
Μητρώου 094097444 

Αριθμός δήλωσης      Ταυτότητας    
                                                          ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ  ΔΗΛΩΣΗ      
Απόδοσης φόρου και τελών χαρτ/μου που παρακρατούνται από αμοιβές που θεωρούνται εισόδημα  
από ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, από ΜΙΣΘΟΥΣ και ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ, καθώς και από ΑΜΟΙΒΕΣ για 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ.       
                                                    (Υποβάλλεται σε τρία αντίγραφα)     
ΣΤ ΥΠΟ- Επωνυμία   ΡΕΘΥΜΝΟ Α.Ε.               
ΟΙ ΧΡΕ- Νομική Μορφή Α.Ε.          
Χ ΟΥ Δ/νση επιχείρησης Άδελε Ρεθύμνου         Τηλ 71000
ΕΙ ΝΟΜ. Ονοματεπώνυμο ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ        
Α ΕΚΠΡ. Δ/νση κατοικίας Άδελε Ρεθύμνου               
        Ακαθάριστες Ποσά που αποδίδονται Προσαυξήσεις εκπροθ.     
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ αποδοχές Συντ. Κ.Α. Ποσό Συντ. Κ.Α. Ποσό ΚΩΔ. ΣΥΝΟΛΟ
        ή αμοιβές % Εσόδου δρχ. % Εσόδου δρχ. ΑΡΙΘ   
1.ΑΠΌ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ                   
(ΆΡΘΡΟ 37α ΝΔ 3323/1955)                   
  3o Δίμηνο 2007                   
   Φόρος                 1   
   Χαρτόσημο                 2   
   ΟΓΑ χαρτοσήμου               3   
    Σύνολο                 4   
1.ΑΠΌ ΜΙΣΘΩΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ                   
(ΆΡΘΡΟ 43 ΝΔ 3323/1955)                   
  3o Δίμηνο 2007 0,00                 
   Φόρος       113 0,00 0,00%   0,00 5 0,00 
   Χαρτόσημο         0,00     0,00 6 0,00 
   ΟΓΑ χαρτοσήμου       0,00     0,00 7 0,00 
    Σύνολο         0,00     0,00 8 0,00 
1.ΑΠΌ ΕΛΕΥΘΕΡ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤ                   
(ΆΡΘΡΟ 48 ΝΔ 3323/1955)                   
  3o Δίμηνο 2007 3.255,02                 
   Φόρος     20% 115 651,00 0,00%   0,00 9 651,00 
   Χαρτόσημο               0,00 10 0,00 
   ΟΓΑ χαρτοσήμου             0,00 11 0,00 
    Σύνολο         651,00     0,00 12 651,00 
1.ΑΠΌ ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ.                   
  3o Δίμηνο 2007 7.200,00                 
   Φόρος     25%   1.778,40 0,00%   0,00 13 1.778,40 
   Χαρτόσημο     1%   72,00 0,00%   0,00 14 72,00 
   ΟΓΑ χαρτοσήμου   20%   14,40 0,00%   0,00 15 14,40 
    Σύνολο         1.864,80     0,00 16 1.864,80 
  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   10.455,02     2.515,80     0,00 17 2.515,80 
                                       Βεβαιώνω υπεύθυνα την ακρίβεια αυτής της δήλωσης   
                                              Ρέθυμνο ………………………………………..    
                                                                      Ο ΔΗΛΩΝ      
             
             
             
             
             
                  Εισπράχθηκαν ….……………………. 
Θεωρήθηκε ………………. 2007 ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ  …………………………….. ………………………………………….. 
Ο Προιστάμενος της Δ.Ο.Υ.      ………………………………………….. 
      ΕΚΔΟΤΗΣ ………………………..…………... Ρέθυμνο  ……………………. 2007 
      ΓΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗ . …...………………………….                Ο Διαχειριστής Ταμείου 
             



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Προς τη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία : ΡΕΘΥΜΝΟΥ Φακέλλου    

Διαχειριστική περίοδος : 01/07/2007 - 31/08/2007  Αριθμός 
Φορολ. 
Μητρώου 094000000 

Αριθμός δήλωσης      Ταυτότητας    
                                                          ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ  ΔΗΛΩΣΗ      
Απόδοσης φόρου και τελών χαρτ/μου που παρακρατούνται από αμοιβές που θεωρούνται εισόδημα  
από ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, από ΜΙΣΘΟΥΣ και ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ, καθώς και από ΑΜΟΙΒΕΣ για 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ.       
                                                    (Υποβάλλεται σε τρία αντίγραφα)    
ΣΤ ΥΠΟ- Επωνυμία   ΡΕΘΥΜΝΟ Α.Ε.               
ΟΙ ΧΡΕ- Νομική Μορφή Α.Ε.          
Χ ΟΥ Δ/νση επιχείρησης Άδελε Ρεθύμνου         Τηλ 71000
ΕΙ ΝΟΜ. Ονοματεπώνυμο ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ        
Α ΕΚΠΡ. Δ/νση κατοικίας Άδελε Ρεθύμνου               
        Ακαθάριστες Ποσά που αποδίδονται Προσαυξήσεις εκπροθ.     
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ αποδοχές Συντ. Κ.Α. Ποσό Συντ. Κ.Α. Ποσό ΚΩΔ. ΣΥΝΟΛΟ
        ή αμοιβές % Εσόδου δρχ. % Εσόδου δρχ. ΑΡΙΘ   
1.ΑΠΌ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ                   
(ΆΡΘΡΟ 37α ΝΔ 3323/1955)                   
  4o Δίμηνο 2007                   
   Φόρος                 1   
   Χαρτόσημο                 2   
   ΟΓΑ χαρτοσήμου               3   
    Σύνολο                 4   
1.ΑΠΌ ΜΙΣΘΩΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ                   
(ΆΡΘΡΟ 43 ΝΔ 3323/1955)                   
  4o Δίμηνο 2007 0,00                 
   Φόρος       113 0,00 0,00   0,00 5 0,00 
   Χαρτόσημο         0,00     0,00 6 0,00 
   ΟΓΑ χαρτοσήμου       0,00     0,00 7 0,00 
    Σύνολο         0,00     0,00 8 0,00 
1.ΑΠΌ ΕΛΕΥΘΕΡ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤ                   
(ΆΡΘΡΟ 48 ΝΔ 3323/1955)                   
  4o Δίμηνο 2007 0,00                 
   Φόρος     20% 115 0,00 0,00   0,00 9 0,00 
   Χαρτόσημο               0,00 10 0,00 
   ΟΓΑ χαρτοσήμου             0,00 11 0,00 
    Σύνολο         0,00     0,00 12 0,00 
1.ΑΠΌ ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ.                   
  4o Δίμηνο 2007 2.400,00                 
   Φόρος     25%   592,80 0,00   0,00 13 592,80 
   Χαρτόσημο     1%   24,00 0,00   0,00 14 24,00 
   ΟΓΑ χαρτοσήμου   20%   4,80 0,00   0,00 15 4,80 
    Σύνολο         621,60     0,00 16 621,60 
  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   2.400,00     621,60     0,00 17 621,60 
                                       Βεβαιώνω υπεύθυνα την ακρίβεια αυτής της δήλωσης   
                                              Ρέθυμνο ………………………………………..    
                                                                      Ο ΔΗΛΩΝ      
             
             
             
             
             
                  Εισπράχθηκαν ….……………………. 
Θεωρήθηκε ………………. 2007 ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ  …………………………….. ………………………………………….. 
Ο Προιστάμενος της Δ.Ο.Υ.      ………………………………………….. 
      ΕΚΔΟΤΗΣ ………………………..…………... Ρέθυμνο  ……………………. 2007 
      ΓΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗ . …...………………………….                Ο Διαχειριστής Ταμείου 
             



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Προς τη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία : ΡΕΘΥΜΝΟΥ Φακέλλου    

Διαχειριστική περίοδος : 01/09/2007 - 31/10/2007  Αριθμός 
Φορολ. 
Μητρώου 094000000 

Αριθμός δήλωσης      Ταυτότητας    
                                                          ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ  ΔΗΛΩΣΗ      
Απόδοσης φόρου και τελών χαρτ/μου που παρακρατούνται από αμοιβές που θεωρούνται εισόδημα  
από ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, από ΜΙΣΘΟΥΣ και ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ, καθώς και από ΑΜΟΙΒΕΣ για 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ.       
                                                    (Υποβάλλεται σε τρία αντίγραφα)     
ΣΤ ΥΠΟ- Επωνυμία   ΡΕΘΥΜΝΟ Α.Ε.               
ΟΙ ΧΡΕ- Νομική Μορφή Α.Ε.          
Χ ΟΥ Δ/νση επιχείρησης Άδελε Ρεθύμνου           Τηλ 71000
ΕΙ ΝΟΜ. Ονοματεπώνυμο ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ        
Α ΕΚΠΡ. Δ/νση κατοικίας Άδελε Ρεθύμνου               
        Ακαθάριστες Ποσά που αποδίδονται Προσαυξήσεις εκπροθ.     
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ αποδοχές Συντ. Κ.Α. Ποσό Συντ. Κ.Α. Ποσό ΚΩΔ. ΣΥΝΟΛΟ
        ή αμοιβές % Εσόδου δρχ. % Εσόδου δρχ. ΑΡΙΘ   
1.ΑΠΌ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ                   
(ΆΡΘΡΟ 37α ΝΔ 3323/1955)                   
  5o Δίμηνο 2007                   
   Φόρος                 1   
   Χαρτόσημο                 2   
   ΟΓΑ χαρτοσήμου               3   
    Σύνολο                 4   
1.ΑΠΌ ΜΙΣΘΩΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ                   
(ΆΡΘΡΟ 43 ΝΔ 3323/1955)                   
  5o Δίμηνο 2007 118.320,35                 
   Φόρος       113 525,39 0,00   0,00 5 525,39 
   Χαρτόσημο         0,00     0,00 6 0,00 
   ΟΓΑ χαρτοσήμου       0,00     0,00 7 0,00 
    Σύνολο         525,39     0,00 8 525,39 
1.ΑΠΌ ΕΛΕΥΘΕΡ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤ                   
(ΆΡΘΡΟ 48 ΝΔ 3323/1955)                   
  5o Δίμηνο 2007 3.030,30                 
   Φόρος     20% 115 606,06 0,00   0,00 9 606,06 
   Χαρτόσημο               0,00 10 0,00 
   ΟΓΑ χαρτοσήμου             0,00 11 0,00 
    Σύνολο         606,06     0,00 12 606,06 
1.ΑΠΌ ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ.                   
  5o Δίμηνο 2007 2.400,00                 
   Φόρος     25%   592,80 0,00   0,00 13 592,80 
   Χαρτόσημο     1%   24,00 0,00   0,00 14 24,00 
   ΟΓΑ χαρτοσήμου   20%   4,80 0,00   0,00 15 4,80 
    Σύνολο         621,60     0,00 16 621,60 
  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   123.750,65     1.753,05     0,00 17 1.753,05 
                                       Βεβαιώνω υπεύθυνα την ακρίβεια αυτής της δήλωσης   
                                              Ρέθυμνο ………………………………………..    
                                                                      Ο ΔΗΛΩΝ      
             
             
             
             
             
                  Εισπράχθηκαν ….……………………. 
Θεωρήθηκε ………………. 2007 ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ  …………………………….. ………………………………………….. 
Ο Προιστάμενος της Δ.Ο.Υ.      ………………………………………….. 
      ΕΚΔΟΤΗΣ ………………………..…………...  Ρέθυμνο  ……………………. 2007 
      ΓΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗ . …...………………………….                 Ο Διαχειριστής Ταμείου 
             



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Προς τη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία : ΡΕΘΥΜΝΟΥ Φακέλλου    

Διαχειριστική περίοδος : 01/11/2007 - 31/12/2007  Αριθμός 
Φορολ. 
Μητρώου 09400000 

Αριθμός δήλωσης      Ταυτότητας    
                                                          ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ  ΔΗΛΩΣΗ     
Απόδοσης φόρου και τελών χαρτ/μου που παρακρατούνται από αμοιβές που θεωρούνται εισόδημα  
από ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, από ΜΙΣΘΟΥΣ και ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ, καθώς και από ΑΜΟΙΒΕΣ για 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ.       
                                                    (Υποβάλλεται σε τρία αντίγραφα)     
ΣΤ ΥΠΟ- Επωνυμία   ΡΕΘΥΜΝΟ Α.Ε.               
ΟΙ ΧΡΕ- Νομική Μορφή Α.Ε.          
Χ ΟΥ Δ/νση επιχείρησης Άδελε Ρεθύμνου         Τηλ 2831071000 
ΕΙ ΝΟΜ. Ονοματεπώνυμο ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ        
Α ΕΚΠΡ. Δ/νση κατοικίας Άδελε Ρεθύμνου               
        Ακαθάριστες Ποσά που αποδίδονται Προσαυξήσεις εκπροθ.     
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ αποδοχές Συντ. Κ.Α. Ποσό Συντ. Κ.Α. Ποσό ΚΩΔ. ΣΥΝΟΛΟ 
        ή αμοιβές % Εσόδου δρχ. % Εσόδου δρχ. ΑΡΙΘ   
1.ΑΠΌ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ                   
(ΆΡΘΡΟ 37α ΝΔ 3323/1955)                   
  6o Δίμηνο 2007                   
   Φόρος                 1   
   Χαρτόσημο                 2   
   ΟΓΑ χαρτοσήμου               3   
    Σύνολο                 4   
1.ΑΠΌ ΜΙΣΘΩΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ                   
(ΆΡΘΡΟ 43 ΝΔ 3323/1955)                   
  6o Δίμηνο 2007 11.172,29                 
   Φόρος       113 831,03 0,0%   0,00 5 831,03 
   Χαρτόσημο         0,00     0,00 6 0,00 
   ΟΓΑ χαρτοσήμου       0,00     0,00 7 0,00 
    Σύνολο         831,03     0,00 8 831,03 
1.ΑΠΌ ΕΛΕΥΘΕΡ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤ                   
(ΆΡΘΡΟ 48 ΝΔ 3323/1955)                   
  6o Δίμηνο 2007 3.030,30                 
   Φόρος     20% 115 606,06 0,0%   0,00 9 606,06 
   Χαρτόσημο               0,00 10 0,00 
   ΟΓΑ χαρτοσήμου             0,00 11 0,00 
    Σύνολο         606,06     0,00 12 606,06 
1.ΑΠΌ ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ.                   
  6o Δίμηνο 2007 2.400,00                 
   Φόρος     25%   592,80 0,0%   0,00 13 592,80 
   Χαρτόσημο     1%   24,00 0,0%   0,00 14 24,00 
   ΟΓΑ χαρτοσήμου   20%   4,80 0,0%   0,00 15 4,80 
    Σύνολο         621,60     0,00 16 621,60 
  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   16.602,59     2.058,69     0,00 17 2.058,69 
                                       Βεβαιώνω υπεύθυνα την ακρίβεια αυτής της δήλωσης   
                                              Ρέθυμνο ………………………………………..    
                                                                      Ο ΔΗΛΩΝ      
             
             
             
             
             
                  Εισπράχθηκαν ….……………………. 
Θεωρήθηκε ………………. 2008 ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ  …………………………….. ………………………………………….. 
Ο Προιστάμενος της Δ.Ο.Υ.      ………………………………………….. 
      ΕΚΔΟΤΗΣ ………………………..…………... Ρέθυμνο  ……………………. 2008 
      ΓΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗ . …...………………………….                Ο Διαχειριστής Ταμείου 
             



                        ΦΥΛΛΟ ΜΕΡΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Λογαριασμοί Ποσό Βάσεις μερισμού 
Διοικητική 
λειτουργία 

Λειτουργία 
διαθέσεως 

60 αμοιβές και έξοδα 
προσωπικού 55746,04 42,57%         57,43% 23729,87 32016,17
62,00  ΔΕΗ 15740,17 55,64%         44,36% 8757,81 6982,36
62,02 ύδρευση 1578,9 49,76%         50,24% 785,62 793,28
62,03  ΟΤΕ 2123,63 72,74%         27,26% 1544,74 578,89
64,02 έξοδα προβολής και διαφ. 6512,84 0%               100,00% 6512,84
66,01αποσβέσεις κτιρίων 23889,77 50,49%          49,51% 12062,79 11826,98
66.02 αποσβέσεις μηχανημάτων 2324,67 31,87%          68,13% 740,82 1583,85
66.03 αποσβέσεις επιβατ. 
αυτοκινήτων 6902,51 51,97%          48,03% 3587,27 3315,24
66,04 αποσβέσεις επίπλων 2557,19 54,76%          45,24% 1400,22 1156,97
Σύνολα 117375,72  52609,14 64766,58
     



       Φ 2 ΠΕΡΙΟΔΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ Φ.Π.Α. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



         Φ 1 ΕΚΚΑΡΑΡΙΣΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ Φ.Π.Α. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 



 

Φ – 01   Έντυπο δήλωσης φορολ. Εισοδήματος νομικών προσώπων κερδοσκ. χαρακτήρα 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Ε 3    Μηχανογραφικό δελτίο οικονομικών στοιχείων επιχειρήσεων και επιτηδευματιών 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 
 
• ΚΑΡΑΧΟΝΤΖΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ -  Ξενοδοχειακή λογιστική,  Αθήνα, Interbooks, 1989. 
 
• ΞΑΝΘΑΚΗΣ  ΜΑΝΩΛΗΣ - Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων, Αθήνα,  

Σταμούλης, 2007 
 
• ΝΙΑΡΧΟΣ  ΝΙΚΗΤΑΣ Α. - Χρηματοοικονομική ανάλυση λογιστικών καταστάσεων, 

Αθήνα Πειραιάς,   Σταμούλης, 2004. 
 
• ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Λ. - Ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

της επιχείρησης, Θεσσαλονίκη,  Παρατηρητής, 1986. 
 
• ΑΔΑΜΙΔΗΣ  ΑΡΓΥΡΗΣ Λ. - Ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων, 

Θεσσαλονίκη, University Studio Press, 1998 
 
• ΛΕΟΝΤΑΡΗΣ  ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ - Ανώνυμες εταιρείες,  Αθήνα, Εκδοτικός οίκος 

Πάμισος, c2008. 
 
• ΠΟΜΟΝΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ Σ. - Κώδικας Βιβλίων & Στοιχείων : παράθεση – ανάλυση 

ερμηνεία των σχετικών διατάξεων, Αθήνα, Σταμούλης Αθ., 2004. 
 
• ΦΑΚΟΣ  ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Δ. - Κοστολόγηση,  Αθήνα,  Εκδοτικός οίκος 

’’ΠΑΜΙΣΟΣ’’, 2007. 
 
• ΛΕΚΑΡΑΚΟΥ- ΝΙΖΑΜΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ - Ξενοδοχειακή Λογιστική, ΠΕΙΡΑΙΑΣ 05/2001 
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