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ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ  

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε 

διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές 

Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται 
ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις 

εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 

πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 
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Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση 

διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που 
χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο (δ).  

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
γενικού υποβάθρου,  

ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης  

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων 

ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

 

 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΝΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 
Υπό διαμόρφωση 

  

(1) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 

καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.  

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  

• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο 
Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β 

• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων  

 

Το μάθημα αυτό επιχειρεί να συνδυάσει την Λογιστική με την 

Χρηματοοικονομική και Μακροοικονομική επιστήμη σε μια λογική η οποία αφορά 

την ανάλυση βιωσιμότητας (Viability analysis) μιας επιχείρησης αξιοποιώντας τα 

μικροοικονομικά μεγέθη σε συνδυασμό με το γενικότερο οικονομικό περιβάλλον. Η 



ανάλυση βιωσιμότητας περιλαμβάνει το πλαίσιο της εταιρικής αποτυχίας ( corporate 

failure) και ουσιαστικά η παραπάνω ύλη καταλήγει σε ένα «υπόδειγμα» ανάλυσης 

και εκτίμησης των μικροοικονομικών και μακροοικονομικών δεδομένων ο 

συνδυασμός των οποίων δημιουργεί το πλαίσιο αποτυχίας μιας επιχείρησης. 

 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα έχει αποκτήσει: 

• Συνεπή και συνεκτική γνώση της γλώσσας των οικονομικών επιστημών, αναφορικά 

με τη λογιστική και χρηματοοικονομική επιστήμη. 

•  Ικανότητα επεξήγησης των βασικών λειτουργιών ενός οικονομικού συστήματος 

σχετικά με τη ανάλυση των λογιστικών καταστάσεων και την αξιολόγηση 

επενδύσεων 

•  Ικανότητα άρθρωσης των κρίσιμων χαρακτηριστικών και των ελλείψεων σε ένα 

μοντέλο ή μία μέθοδο ανάλυσης. 

• Ικανότητα απλοποίησης των ουσιωδών χαρακτηριστικών πολύπλοκων συστημάτων 

η οποία οδηγεί σε πιο αποτελεσματική επίλυση προβλημάτων και λήψη αποφάσεων.  

• Ικανότητα αποτελεσματικής οργάνωσης, παρουσίασης και ανάλυσης λογιστικών και 

χρηματοοικονομικών δεδομένων. 

• Ικανότητα αποτελεσματικής επικοινωνίας και επεξήγησης οικονομικών 

επιχειρημάτων λογιστικής  και χρηματοοικονομικής φύσεως τόσο σε άτομα με 

γνώση του αντικειμένου όσο και σε μη ειδικούς.  

•  Ικανότητα στρατηγικής και κριτικής σκέψης για μια σειρά λογιστικών και 

χρηματοοικονομικών θεμάτων  

•  Ικανότητα ανάδειξης και διερεύνησης ενός συγκεκριμένου θέματος στη ανάλυση 

της λογιστικής πληροφόρησης και στην αξιολόγηση επενδύσεων.  

•  Ικανότητα ατομικής εργασίας και συμβολής στην ομαδική αποτελεσματικότητα με 

μόνο γενική επίβλεψη. 

•  Επίδειξη ηγετικών ικανοτήτων. 

 

Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 

Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών  

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην 

πολυπολιτισμικότητα  

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής 

υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής 

σκέψης 
…… 
Άλλες… 
……. 

Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  
 

 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 



Η ύλη του μαθήματος διακρίνεται σε τρία μέρη. Στο πρώτο γίνεται αναλυτική 

παρουσίαση των μεθοδολογιών που αφορούν την αποκωδικοποίηση της πληροφόρησης 

που περιλαμβάνουν οι λογιστικές καταστάσεις. Ειδικότερα οι ενότητες του πρώτου 

μέρους περιλαμβάνουν τις λογιστικές καταστάσεις κοινού μεγέθους, την  διαχρονική και 

τη διαστρωματική ανάλυση, τους αριθμοδείκτες τάσεως και την ευρέως 

χρησιμοποιούμενη στην σχετική βιβλιογραφία ανάλυση αριθμοδεικτών. Δίνεται έμφαση 

στην ομαδοποίηση των αριθμοδεικτών ανά πεδίο ανάλυσης και των υποθέσεων που 

γίνονται, χρησιμοποιώντας ως πρότυπα ταξινόμησης τα υποδείγματα Courtis (1978) και 

Lavaud and Albaut ( 1982). Σκοπός της προσέγγισης που θα παρουσιασθεί, είναι η 

διευθέτηση ζητημάτων που σχετίζονται με την αξιοπιστία των αριθμοδεικτών ως προς 

την πληροφόρηση που παρέχουν στον αναλυτή. Σημαντικό τμήμα της ενότητας αυτής 

είναι η ανάγνωση και κατανόηση των συνοδευτικών εγγράφων των λογιστικών 

καταστάσεων, που περιέχουν τη γνώμη και τις παρατηρήσεις των ορκωτών λογιστών, 

καθώς και τη διαδικασία αναμόρφωσης τους βάση τις παρατηρήσεις αυτές. Ένα 

σημαντικό μέρος της θεματολογίας του πρώτου μέρους αποτελεί η κατηγορία των 

επενδυτικών αριθμοδεικτών με κατανόηση των εννοιών που σχετίζονται με την πολιτική 

μερισμάτων, όπως παράγοντες που επηρεάζουν την πολιτική μερισμάτων, σχήματα 

διανομής μερισμάτων, αποδόσεις μετοχών, επαναγορά μετοχών . 

Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζονται αναλυτικά τα κριτήρια αξιολόγησης επενδυτικών 

αποφάσεων, όπως είναι το κριτήριο της Καθαρής Παρούσας Αξίας (NPV), του 

Εσωτερικού Συντελεστή Απόδοσης (IRR), της Περιόδου Επανάκτησης Κεφαλαίου 

(Payback Period), της Προεξοφλημένης Περιόδου Επανάκτησης Κεφαλαίου 

(Discounted Payback Period), του Δείκτη Κερδοφορίας (Profitability Index) και της 

Μέσης Λογιστικής Απόδοσης (Book Value) σχολιάζοντας τον ειδικό ρόλο και τους 

περιορισμούς κάθε μεθόδου. Επικεντρωνόμαστε στη διαχείριση των τόκων και 

χρεολυσίων, των αποσβέσεων και της υπολειμματικής αξίας και του πληθωρισμού. Στη 

συνέχεια αναλύονται συγκεκριμένες επενδυτικές αποφάσεις, όπως η κατασκευή ή αγορά 

κάποιου εξοπλισμού, με την αντικατάσταση ή την διατήρηση του παλαιού εξοπλισμού, 

με την αγορά μετρητοίς ή μέσω τραπεζικού δανεισμού ή μέσω μακροχρόνιας 

χρηματοδοτικής μίσθωσης. Στο τμήμα των επενδύσεων κάτω από αβεβαιότητα, 

παρουσιάζεται και αναλύεται η έννοια του επενδυτικού κινδύνου και η αποτίμηση του, 

με βάση την θεωρία χρησιμότητας και το κριτήριο μέσου-διακύμανσης. Στο τρίτο 

μέρος η ύλη εστιάζει στο φαινόμενο της πτώχευσης εταιριών και στις διαδικασίες που 



ακολουθούνται σε διεθνές επίπεδο. Αναλύονται οι έννοιες της ρευστοποίησης 

(liquidation) και της αναδιάρθρωσης  (reorganization) των επιχειρήσεων, ενώ οι 

φοιτητές θα εξοικειωθούν με τα κλασσικά υποδείγματα (αποτελούν την αφετηρία για 

την κατανόηση της έρευνας που συντελέστηκε στο συγκεκριμένο πεδίο τα τελευταία 

πενήντα έτη) πρόβλεψης αποτυχίας z-score (1968 Altman) και Z Analysis (1977 

Altman), καθώς και με το υπόδειγμα της μονομεταβλητής ανάλυσης (Beaver 1966).  

 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 

Στην τάξη 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 

Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 
με τους φοιτητές 

Χρήση e-class και    

 

Πολύ συχνή επικοινωνία και συνεχής επίλυση  

ερωτημάτων μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 

μέθοδοι διδασκαλίας.  
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή 

Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 

(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου (ΩΡΕΣ) 
Διαλέξεις 52 

Ασκήσεις Πεδίου 28 

Αυτοτελής μελέτη 70 

  

Σύνολο Μαθήματος 150 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 
. 

1. Γραπτή Εξέταση (100%) που περιλαμβάνει:  
-Ερωτήσεις θεωρίας και πολλαπλής επιλογής (50% του 

συνολικού βαθμού) 
-  Ασκήσεις (50% του συνολικού βαθμού) 
 

 
 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

 
Βιβλίο Διδασκόντων 
Σημειώσεις Διδασκόντων στο e-class 
 

 
 

 

 

 

 

 

 


