ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΒΑ
Κωδικός Μαθήματος

Τίτλος Μαθήματος

MΒΑN-622DG

Χρηματοοικονομική
Διοίκηση (Financial
Management)
Εξάμηνα
Φθινοπωρινό, Εαρινό

Τμήμα
Σχολή Διοίκησης
Επιχειρήσεων
Επίπεδο Μαθήματος
Μεταπτυχιακό

Γνωστική Περιοχή
Χρηματοοικονομική

Πιστωτικές Μονάδες
(ECTS)
7.5

Γλώσσα Διδασκαλίας
Ελληνικά

Στόχοι του Μαθήματος:
Αυτό το μάθημα στοχεύει να αναπτύξει τη γνώση και την κατανόηση των τεχνικών
χρηματοοικονομικής διοίκησης που είναι κατάλληλες για όλους τους εμπορικούς
οργανισμούς. Παρέχει κατανόηση για το πώς οι χρηματοοικονομικοί πόροι από τις
εξωτερικές κεφαλαιαγορές και πώς παράγονται από τις εσωτερικές λειτουργίες.
Επιπλέον, εξετάζει την αποτελεσματική χρήση και τον έλεγχο των εν λόγω
κεφαλαίων μέσα στον οργανισμό.
Μαθησιακά Αποτελέσματα:
Μετά τη συμπλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές αναμένεται να είναι σε θέση να:
1. εξηγούν το ρόλο και το σκοπό της χρηματοοικονομικής διοίκησης,
2. αξιολογούν τη γενική διοίκηση του κεφαλαίου κίνησης,
3. αξιολογούν τις κατάλληλες πηγές χρηματοδότησης για τις συγκεκριμένες
περιπτώσεις,
4. αξιολογούν την κεφαλαιουχική επένδυση χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες
μεθόδους,
5. προετοιμάζουν προϋπολογισμούς και να τους χρησιμοποιούν για να ελέγχουν
και να αξιολογούν την απόδοση του οργανισμού, και
6. διαβιβάζουν τα αποτελέσματα της ανάλυσής τους σε μία κατάλληλη μορφή σε
όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Περιεχόμενα του Μαθήματος:
1. Εισαγωγή στη χρηματοοικονομική διοίκηση: Κατανόηση, σε ένα
οργανωτικό πλαίσιο, του όρου «Χρηματοοικονομική Διοίκηση», που καλύπτει
τρεις βασικές θεματικές αποφάσεις: την επενδυτική απόφαση, τη
χρηματοδοτική απόφαση και τη μερισματική απόφαση.
2. Χρηματοοικονομικός προγραμματισμός: Ανάπτυξη των χρηματοοικονομικών
σχεδίων που περιλαμβάνουν μία κατανόηση τριών βασικών βημάτων: θέτοντας
στόχους και σκοπούς, προσδιορίζοντας τις διαθέσιμες επιλογές, και
αξιολογώντας τις επιλογές και κάνοντας μία επιλογή.
3. Ανάλυση και ερμηνεία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων: Κατανόηση
του πώς οι χρηματοοικονομικοί, ή λογιστικοί, δείκτες μπορούν να βοηθήσουν
στην αξιολόγηση της χρηματοοικονομικής θέσης και της χρηματοοικονομικής
απόδοσης ενός οργανισμού.
4. Αξιολόγηση ευκαιριών επένδυσης: Εξέταση των μοντέλων που
χρησιμοποιούνται από τους οργανισμούς για να λάβουν τις αποφάσεις που
αφορούν σε επενδύσεις σε νέες εγκαταστάσεις, μηχανήματα, κτίρια και
παρόμοια μακροπρόθεσμα στοιχεία ενεργητικού που θα μεγιστοποιήσουν τον
πλούτο των ιδιοκτητών.
5. Αναμενόμενες αξίες και αξιολόγηση του κινδύνου: Περαιτέρω εξέταση της
αξιολόγησης ευκαιριών επένδυσης αναγνωρίζοντας τις πιθανές επιπτώσεις του
πληθωρισμού, του κινδύνου και του γρήγορα μεταβαλλόμενου περιβάλλοντος
στο οποίο δραστηριοποιούνται οι οργανισμοί.
6. Χρηματοδότηση μίας επιχείρησης: Προσδιορισμός των κύριων πηγών
χρηματοδότησης που είναι διαθέσιμες σε ένα οργανισμό, συζήτηση των κύριων
χαρακτηριστικών κάθε πηγής και αξιολόγηση των παραγόντων που
λαμβάνονται υπόψη όταν γίνεται επιλογή μεταξύ τους.
7. Το κόστος του κεφαλαίου και η απόφαση κεφαλαιακής διάρθρωσης:
Χρήση των διαθέσιμων μοντέλων για υπολογισμό του κόστους του κεφαλαίου
και προσδιορισμός των παραγόντων που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την
απόφαση της κεφαλαιακής διάρθρωσης του οργανισμού.
8. Πολιτική μερισμάτων: Εξέταση και κατανόηση των εναλλακτικών
πολιτικών μερισμάτων που είναι διαθέσιμες σε ένα οργανισμό και το πιθανό
αντίκτυπο αυτών στην απόφαση των μετόχων για επένδυση στον οργανισμό
και των αποδόσεων που απαιτούν.
9. Διοίκηση του κεφαλαίου κίνησης: Προσδιορισμός κάθε στοιχείου του
κεφαλαίου κίνησης και κατανόηση των απαραίτητων βημάτων,
συμπεριλαμβανομένων των μοντέλων αξιολόγησης, που απαιτούνται για την
αποτελεσματική διοίκηση και έλεγχό τους.
10. Επιμέτρηση και διοίκηση της αξίας των μετόχων: Αξιολόγηση εάν η
βελτιστοποίηση της αξίας των μετόχων είναι η κατευθυντήρια δύναμη πίσω
από τις στρατηγικές και λειτουργικές αποφάσεις ενός οργανισμού και
εξέταση των διαθέσιμων μοντέλων επιμέτρησης της αξίας των μετόχων.
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