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Στόχοι του Μαθήματος:
Οι κύριοι στόχοι του μαθήματος είναι να:


Παρέχει μία επισκόπηση των βασικών αρχών της λογιστικής.



Κατανοήσει πώς οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις μπορούν
αξιολογηθούν και να χρησιμοποιηθούν για τη λήψη αποφάσεων.



Κατανοήσει και να εφαρμόσει τις βασικές τεχνικές της διοικητικής
λογιστικής.



Κατανοήσει τη σημασία της χρησιμοποίησης λογιστικών εργαλείων στη
διοικητική διαδικασία της εταιρίας.



Πώς η θεωρία και η πρακτική λογιστικής μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να
εξετάσουν πρακτικά προβλήματα.

να

Μαθησιακά Αποτελέσματα:
1. Μετά τη συμπλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές αναμένεται να είναι σε
θέση να:
2. Κατανοούν τη σημασία και το ρόλο των λογιστικών αρχών και εννοιών
μέσα στο πλαίσιο της λογιστικής αναφοράς.
(Οι φοιτητές πρέπει να είναι σε θέση να κατανοούν το σημαντικό ρόλο που
διαδραματίζει η χρηματοοικονομική λογιστική στις προσπάθειες ενός
οργανισμού να παρέχει τις χρήσιμες πληροφορίες για να ικανοποιήσει τις
ανάγκες των συμμετόχων του.)
3. Κατανοούν και χρησιμοποιούν την ανάλυση των χρηματοοικονομικών
καταστάσεων.
(Οι φοιτητές πρέπει να είναι σε θέση να αξιολογούν την τρέχουσα
χρηματοοικονομική
θέση
μίας
εταιρείας
χρησιμοποιώντας
χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Θα εξετάσουν τους τύπους ενεργειών που
μπορεί να πάρει μία εταιρεία για να βελτιώσει τη μελλοντική
χρηματοοικονομική της θέση και πώς οι διευθυντές μπορούν να
χρησιμοποιήσουν την ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων για τη
λήψη αποφάσεων.)
4. Κατανοούν και να μπορούν να εφαρμόζουν τη Διοικητική Στρατηγική και
τις Τεχνικές Λήψης Αποφάσεων.
a. (Οι φοιτητές πρέπει να είναι σε θέση να αναλύουν:
b. Το μακροπρόθεσμο κεφάλαιο της επιχείρησης και πώς να βελτιώνουν
τη μακροπρόθεσμη κεφαλαιακή της θέσης.
c. Το κεφάλαιο κίνησης της επιχείρησης και πώς να βελτιώνουν την
αποδοτικότητά του.)
5. Κατανοούν και να Εφαρμόζουν τις Τεχνικές Βραχυπρόθεσμης Λήψης
Αποφάσεων.
(Οι φοιτητές θα αποκτήσουν την απαραίτητη γνώση και κατανόηση για να
είναι σε θέση να εφαρμόζουν τις τεχνικές ανάλυσης Όγκου Κόστους-Κέρδους
για τον προγραμματισμό και τη λήψη αποφάσεων.)

6. Κατανοούν και να Εφαρμόζουν τις Τεχνικές Διοίκησης Ταμειακών
Διαθέσιμων.
(Οι φοιτητές θα είναι σε θέση να κατανοούν τη σημασία της διοίκησης
ταμειακών διαθέσιμων και ταμειακών ροών για λόγους προγραμματισμού και
να εφαρμόζουν τις προβαλλόμενες τεχνικές ανάλυσης ταμειακών ροών για
διοικητικούς λόγους.)
7. Κατανοούν και να Εφαρμόζουν τις Βασικές Τεχνικές Κοστολόγησης για
Προγραμματισμό και Λήψη Αποφάσεων.
(Οι φοιτητές θα είναι σε θέση να κατανοούν και να εφαρμόζουν την Οριακή
Κοστολόγηση, την Κοστολόγηση της Επεξεργασίας και τις βασικές Τεχνικές
Σταθερής Κοστολόγησης για διοίκηση και λήψη αποφάσεων.)

Περιεχόμενα του Μαθήματος:
1.

Μία επισκόπηση της χρηματοοικονομικής και διοικητικής λογιστικής.

2.

Χρηματοοικονομικές και λογιστικές πληροφορίες (χρήστες και χαρακτηριστικά
των χρηματοοικονομικών πληροφοριών).

3.

Το Λογιστικό Πλαίσιο και οι Έννοιες της Λογιστικής.

4.

Ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

5.

Η Μακροπρόθεσμη Κεφαλαιακή Δομή μίας επιχείρησης.

6.

Βραχυπρόθεσμο κεφάλαιο και βασικές τεχνικές διοίκησης κεφαλαίου κίνησης.

7.

Λογαριασμοί μεταποίησης.

8.

Βραχυπρόθεσμη λήψη αποφάσεων, ανάλυση Κόστους-Κέρδους-Όγκου και
ανάλυση Ισορροπημένου Προϋπολογισμού, Περιθώριο Ασφαλείας.

9.

Διοίκηση Ταμειακών Προϋπολογισμών και προϋπολογισμών ταμειακών ροών.

10. Εισαγωγή στο βασικό επίστρωμα και στις μεθόδους κοστολόγησης, στην
Οριακή Κοστολόγηση, στην Κοστολόγηση της Επεξεργασίας, Σταθερή
Κοστολόγηση.
11. Ρυθμιστικό Πλαίσιο και Απαιτήσεις Αναφοράς, ο ρόλος ενός Εξωτερικού
Ελέγχου.
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