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Σκοπός και στόχοι

μαθήματος

Σκοπός: Το μάθημα παρέχει στους φοιτητές τις βασικές αρχές που

διέπουν τις εγγραφές των επιχειρηματικών συναλλαγών και αναπτύσσει

την ικανότητά τους να τηρούν τα λογιστικά βιβλία για ατομικές

επιχειρήσεις. εταιρείες και εταιρείες περιορισμένης ευθύνης. Επιπλέον

καλύπτει εξειδικευμένα λογιστικά θέματα όπως απλογραφικό σύστημα

εγγραφών και λάθη.

Στόχοι:

Το μάθημα έχει ως στόχο να επιτρέψει στους φοιτητές να τηρούν

λογιστικά βιβλία κατά τρόπο σαφή και συστηματικό και να κάνουν

εγγραφές για τις επιχειρηματικές συναλλαγές. Οι φοιτητές θα πρέπει

επίσης να διαχειρίζονται τις προσαρμογές στα λογιστικά βιβλία, όπως τις

επισφαλείς απαιτήσεις, τις προβλέψεις και αποσβέσεις. Επίσης, οι

φοιτητές θα πρέπει να αντιμετωπίζουν προχωρημένες περιπτώσεις

προσαρμογών στα λογιστικά βιβλία, όπως η διόρθωση λαθών και οι

μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού. Τέλος, στοχεύει στην περαιτέρω

ανάπτυξη της ικανότητας των φοιτητών να αξιολογούν τη

χρηματοοικονομική θέση ενός οργανισμού από τους οριστικούς

λογαριασμούς χρησιμοποιώντας τεχνικές όπως η ανάλυση λογιστικών

καταστάσεων με αριθμοδείκτες. Επιπλέον, οι φοιτητές θα πρέπει να

είναι έτοιμοι για να τηρούν βιβλία βιομηχανικών επιχειρήσεων.

Μαθησιακά

αποτελέσματα

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι μεταπτυχιακοί

φοιτητές/τριες θα πρέπει να είναι σε θέση να:

1. Αναγνωρίσουν τις βασικές αρχές που διέπουν τις εγγραφές των



επιχειρηματικών συναλλαγών και να αναπτύσσουν τη ικανότητα

να τηρούν τα λογιστικά βιβλία για ατομικές επιχειρήσεις.

2. Εφαρμόσουν τη διπλογραφική μέθοδο και επίσης να είναι σε

θέση να προετοιμάσουν ένα λογαριασμό εκμετάλλευσης

εμπορευμάτων και ένα λογαριασμό κερδών και ζημιών για μια

ατομική επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένων και των

προσαρμογών στο τέλος της χρήσης.

3. Κατανοήσουν την έννοια του κέρδους και τη σημασία του για την

επιτυχή συνέχεια της επιχείρησης και τον υπολογισμό της αξίας

της.

4. Εξετάσουν το σκοπό και το πλαίσιο των χρηματοοικονομικών

αναφορών.

5. Ετοιμάσουν ένα ισοζύγιο.

6. τηρούν βιβλία βιομηχανικών επιχειρήσεων και εταιρειών.

Επιπλέον να είναι σε θέση να εφαρμόσουν τόσο τη

διπλογραφική μέθοδο όσο και να προετοιμάσουν λογαριασμούς

με το απλογραφικό σύστημα.

7. χρησιμοποιήσουν λογαριασμούς ελέγχου καθολικών, ως μέθοδο

ανίχνευσης λαθών στους λογαριασμούς.

8. κατανοούν και να εφαρμόζουν κατάλληλες ημερολογιακές

εγγραφές για τη διόρθωση λαθών στα λογιστικά βιβλία.

9. ερμηνεύσουν τις λογιστικές καταστάσεις των επιχειρήσεων. Να

συγκρίνουν τις διαφορές μεταξύ του τρόπου με τον οποίο

αποτιμάται η επίδοση των επιχειρήσεων βάσει των λογιστικών

κερδών τους, σε σχέση με άλλα κριτήρια επίδοσης.

10. να αναγνωρίζουν τις βασικές αρχές που διέπουν τις εγγραφές

των επιχειρηματικών συναλλαγών και να έχουν τη δυνατότητα να

τηρούν τα λογιστικά βιβλία για ατομικές επιχειρήσεις.

Προ-απαιτούμενα Συν-απαιτούμενα

Περιεχόμενο

μαθήματος

Ενότητα 1 Εισαγωγή στην Λογιστική και στον Ισολογισμό

Ενότητα 2 Ασκήσεις διπλογραφίας - Είδη Λογαριασμών

Ενότητα 3 Ισοζύγιο - Κεφαλαιουχικές Δαπάνες και Έξοδα

Ενότητα 4 Απλοί τελικοί λογαριασμοί -Δεδουλευμένα και

προπληρωτέα



Ενότητα 5 Δάνεια σε καθυστέρηση και προβλέψεις για δάνεια σε

καθυστέρηση

Ενότητα 6 Αποσβέσεις -Τελικοί λογαριασμοί με προσαρμογές

Ενότητα 7 Διόρθωση λαθών

Ενότητα 8 Απλογραφικό σύστημα

Ενότητα 9 Βιομηχανικές επιχειρήσεις & μη κερδοσκοπικοί

οργανισμοί

Ενότητα 10 Εισαγωγή στην ανάλυση αριθμοδεικτών

Ενότητα 11 Εισαγωγή στην αποτίμηση αποθεμάτων

Ενότητα 12 Λογιστική εταιρειών

Ενότητα 13 Εισαγωγή στους λογαριασμούς εταιρειών

περιορισμένης ευθύνης

Μέθοδοι Διδασκαλίας Το μάθημα διδάσκεται εξ΄ ολοκλήρου διαδικτυακά μέσω ηλεκτρονικής

πλατφόρμας και με τη χρήση διαφόρων διαδικτυακών εργαλείων:

εργαλεία επικοινωνίας (π.χ. τηλέ-διασκέψεις, δωμάτια συνομιλιών),

εργαλεία συνεργασίας (π.χ. φόρουμ συζήτησης, ιστολόγια, wikis), όπως

επίσης και εργαλεία ανάπτυξης περιεχομένου (παρουσιάσεις με

σημειώσεις, παρουσιάσεις με αφήγηση). Οι σημειώσεις και

παρουσιάσεις του μαθήματος είναι διαθέσιμα προς τους φοιτητές μέσω

ηλεκτρονικής πλατφόρμας σε συνδυασμό με εισηγήσεις για μελέτη

αναγνωσμάτων (βιβλιογραφία). Οι φοιτητές ενθαρρύνονται μέσω της

πλατφόρμας και των ποικίλων τεχνολογικών εργαλείων να

αλληλεπιδρούν με τους συμφοιτητές τους αλλά και με το διδάσκοντα, με

σκοπό να αποτελέσουν ενεργά μέλη της διαδικτυακής κοινότητας

μάθησης που δημιουργείται μέσα στα πλαίσια του μαθήματος. Τέλος, με

τη χρήση των διαφόρων τεχνολογικών εργαλείων ο κάθε φοιτητής

αναμένεται να δημιουργήσει τη δική του διαδικτυακή κοινότητα μάθησης.

Βιβλιογραφία  Harrison W., Harngren C., Thomas C., Financial Accounting,

10th Edition, Pearson, 2015.

 Needles B., Powers M. And Crosson S., Εισαγωγή στην

Λογιστική, Εκδόσεις Broken Hill Publishers, 2016.

 Ναούμ, Χ. Εισαγωγή στη χρηματοοικονομική λογιστική, Eκδόσεις

Intrerbooks, 1994.



Αξιολόγηση Η τυπική αξιολόγηση του μαθήματος περιλαμβάνει:

 Συνεχή αξιολόγηση

o 10% του συνολικού βαθμού του μαθήματος για ενεργό συμμετοχή

στις δραστηριότητες δυναμικής διαδικτυακής αλληλεπίδρασης

o 30% του συνολικού βαθμού του μαθήματος για γραπτές εργασίες,

ενδιάμεσες εξετάσεις, δραστηριότητές και ασκήσεις

 Τελική εξέταση (60% του συνολικού βαθμού του

μαθήματος)
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