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Σηόρνη Μαζήκαηνο:
Οη βαζηθνί ζηόρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη:
 Η γεληθή παξνπζίαζε ηεο ινγηζηηθήο δηαδηθαζίαο θαη ηνπ ινγηζηηθνύ
ζπζηήκαηνο.
 Η θαηαλόεζε ηνπ ινγηζηηθνύ ζπζηήκαηνο δηπινεγγξαθώλ.
 Η θαηαλόεζε ηνπ δηαρωξηζκνύ ηωλ ινγαξηαζκώλ ζε ελεξγεηηθό, ππνρξεώζεηο
(παζεηηθό), ζπκθέξνλ ηδηνθηεηώλ (κεηόρωλ) – θεθάιαην, έζνδα θαη δαπάλεο.
 Καηαλόεζε ηνπ ηξόπνπ εγγξαθήο ινγηζηηθώλ ζπλαιιαγώλ ζηα ινγηζηηθά αξρεία.
 Καηαλόεζε ηνπ ηξόπνπ εγγξαθήο θαη ιεηηνπξγίαο ηωλ πηζηώζεωλ ζηε ινγηζηηθή.
 Καηαλόεζε ηνπ ηξόπνπ εηνηκαζίαο ηωλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεωλ,
αθνινπζώληαο ηε ινγηζηηθή δηαδηθαζία (ηζνζθειηζκόο ινγαξηαζκώλ,
Δνθηκαζηηθό Ιζνδύγην, Τειηθνί Λνγαξηαζκνί).

Μαζεζηαθά Απνηειέζκαηα:
Μεηά ηε ζπκπιήξωζε ηνπ πξνγξάκκαηνο νη θνηηεηέο αλακέλεηαη λα είλαη ζε ζέζε λα:
1. Καηαλννύλ ηε ζεκαζία ηήξεζεο ινγηζηηθώλ αξρείωλ ζηελ επηρείξεζε.
2. Καηαλννύλ ην δηαρωξηζκό ηωλ ινγαξηαζκώλ ζε ελεξγεηηθό, ππνρξεώζεηο
(παζεηηθό), ζπκθέξνλ ηδηνθηεηώλ (κεηόρωλ) – θεθάιαην, έζνδα θαη
δαπάλεο.
3. Καηαλννύλ θαη ρξεζηκνπνηνύλ ην ζύζηεκα δηπινεγγξαθώλ γηα ηελ
εγγξαθή θαη θαηαρώξεζε ινγηζηηθώλ πξάμεωλ.
(νη θνηηεηέο ζα είλαη ζε ζέζε λα θαηαρωξνύλ ηα ζηνηρεία ζηνπο αληίζηνηρνπο
ινγαξηαζκνύο, λα ηζνζθειίδνπλ ηνπο ινγαξηαζκνύο θαη λα κεηαθέξνπλ ηα
ππόινηπα ζην Δνθηκαζηηθό Ιζνδύγην).
4. Καηαλννύλ ηε ρξήζε ηνπ εθηεηακέλνπ Γνθηκαζηηθνύ Ιζνδπγίνπ.
(νη θνηηεηέο ζα είλαη ζε ζέζε λα θαηαλννύλ ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν
ρξεζηκνπνηείηαη ην εθηεηακέλν Δνθηκζηηθό Ιζνδύγην γηα ηελ εγγξαθή
πξνζαξκνγώλ θαη δηνξζώζεωλ).
5. Καηαλννύλ θαη εηνηκάδνπλ ηνπο ηειηθνύο Λνγαξηαζκνύο (Οηθνλνκηθέο
Καηαζηάζεηο)
(Οη θνηηεηέο ζα είλαη ζε ζέζε λα θαηαλννύλ πωο εηνηκάδεηαη ην ηειηθό
Δνθηκαζηηθό Ιζνδύγην θαη πωο ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ εηνηκαζία ηωλ ηειηθώλ
Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεωλ).
6. Καηαλννύ ηε δηαθνξά κεηαμύ ζπλαιιαγώλ κε πίζηωζε θαη ζε κεηξεηά
θαη πωο απηέο θαηαρωξνύληαη θαη παξνπζηάδνληαη ζηνπο ηειηθνύο
ινγαξηαζκνύο θαη πνηά ε ζεκαζία ηνπο.
Πεξηερόκελα Μαζήκαηνο:
1. Εηζαγωγή ζηε ινγηζηηθή.
2. Η ινγηζηηθή εμίζωζε.
3. Η εμίζωζε θέξδνπο.
4. Αξρέο ινγηζηηθνύ ζπζηήκαηνο δηπινεγγξαθώλ.
5. Οη ινγαξηαζκνί ηύπνπ“T” θαη ε θαηαρώξεζε πξάμεωλ ζε απηνύο.
6. Ιζνζθειηζκόο ινγαξηαζκώλ θαη κεηαθνξά ππνινίπωλ ζην Δνθηκαζηηθό Ιζνδύγην.
7. Πξνπιεξωκέο θαη Υπνρξεώζεηο.
8. Πξνζαξκνγέο θαη Δηνξζώζεηο.
9. Αγνξά απόζβεζε, απνμέλωζε θαη δηαγξαθή ζηνηρείωλ ελεξγεηηθνύ.
10. Τειηθό Δνθηκαζηηθό Ιζνδύγην.
11. Εηνηκαζία ηειηθώλ ινγαξηαζκώλ (νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεωλ).
12. Μεηαθνξά ηειηθώλ/αξρηθώλ ππνινίπωλ ζηνπο ινγαξηαζκνύο ηύπνπ “T”.

Τξόπνη Γηδαζθαιίαο:
Δηδαζθαιία, ζπδήηεζε πξαθηηθή αζθήζεωλ.

Assessment Methods:
Καηνίθνλ εξγαζία, Τειηθή Εξγαζία/εμέηαζε.
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