Τίτλος Μαθήματος:

Χρηματοοικονομική & ∆ιοικητική Λογιστική

Κωδικός Μαθήματος:

A621

Κατηγορία Μαθήματος:

Υποχρεωτικό

(Υποχρεωτικό/Επιλεγόμενο)

Επίπεδο Μαθήματος:

Μεταπτυχιακό( ∆εύτερου Κύκλου)

(πρώτου, δεύτερου ή τρίτου
κύκλου)

Έτος Σπουδών:

1

Τετράμηνο προσφοράς
Μαθήματος:
Αριθμός ECTS:

1
7

Όνομα ∆ιδάσκοντος:

Θα ανακοινωθεί

Μαθησιακά Αποτελέσματα Μαθήματος:
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι διδασκόμενοι αναμένεται να είναι σε θέση να:


Εξηγήσουν τη χρησιμότητα των πληροφοριών λογιστικής στη διαδικασία λήψης
αποφάσεων



Αποδείξουν την ικανότητα να ερμηνεύουν και να παρουσιάσουν τα λογιστικά
στοιχεία σύμφωνα με τις απαιτήσεις των χρηματοοικονομικών προτύπων.



Αναλύσουν και να ερμηνεύουν τις οικονομικές καταστάσεις για την αξιολόγηση των
επιδόσεων της εταιρείας



Κατανοούν και να χρησιμοποιούν τις λογιστικές αρχές διαχείρισης και των τεχνικών
και της εφαρμογής τους σε οργανωτικό σχεδιασμό, τη λήψη αποφάσεων και επίλυση
προβλημάτων.

Τρόπος ∆ιδασκαλίας:

∆ιδασκαλία στην τάξη

Προαπαιτούμενο(α) και
Συναπαιτούμενο(α)
Μάθημα(τα):
Προτεινόμενα/προαιρετικά
μέρη του προγράμματος:

Κανένα
Κανένα

Περιεχόμενο Μαθήματος:
Σκοπός:
Η αποτελεσματική ηγεσία στο σύνθετο σημερινό επιχειρηματικό περιβάλλον απαιτεί
περισσότερο από μια πρακτική γνώση των βασικών λογιστικών αρχών. Οι διευθυντές
πρέπει να κατανοούν πλήρως εξειδικευμένες έννοιες

οικονομική και διαχειριστική

λογιστικής και να είναι σε θέση να τις εφαρμόσουν με ευκολία κατά το χειρισμό των
καθημερινών ευθυνών. Το μάθημα αυτό προσεγγίζει το πεδίο από την πλευρά του
διαχειριστή μιας εταιρείας ή ενός τμήματος, προσφέροντας μια σαφή κατανόηση των
εννοιών της λογιστικής. Οι φοιτητές θα αποκτήσουν πρακτική γνώση σχετικά με τον
λογιστικό κύκλο, των οικονομικών καταστάσεων και οικονομικών εκθέσεων. Ιδιαίτερη
προσοχή θα δοθεί στα λογιστικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται για να βοηθήσουν στη
διαχείριση της λειτουργίας της επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων
κοστολόγησης και προϋπολογισμό.

Περιγραφή:
Τα συγκεκριμένα θέματα που καλύπτονται περιλαμβάνουν τα εξής:

1. Μια επισκόπηση της διαδικασίας σύνταξης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
2. Ο λογιστικός κύκλος που περιλαμβάνει την ανάλυση, καταγραφή και συνοψίζοντας
τις συναλλαγές της οικονομικής οντότητας στα βιβλία και τα αρχεία ενός οργανισμού
με σκοπό την προετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων καθώς και άλλες
χρηματοοικονομικές πληροφορίες

3. Η ανάλυση και η ερμηνεία των οικονομικών καταστάσεων
4. Μια επισκόπηση της λογιστικής διαχείρισης και του ρόλου της στη διαδικασία λήψης
αποφάσεων.
5. Η φύση, η πηγή και ο σκοπός της διαχείρισης των πληροφοριών κόστους
6. Η εφαρμογή διαφορετικών τεχνικών λογιστικής

7. Προετοιμασία προϋπολογισμών για σκοπούς σχεδιασμού και ελέγχου
8. Η σύγκριση του πραγματικού κόστους με το πρότυπο κόστος και την ανάλυση των
τυχόν αποκλίσεων

9. Ανάλυση Κόστους-όγκου-κέρδους

Απαιτούμενα ή
Προτεινόμενα Εγχειρίδια:

Paul M. Collier, Accounting for Managers, Interpreting
Accounting Information for Decision-Making, Third edition,
Wiley Publications.
Antony, R.N. Hawkins, D.F. and Merchant,
Accounting: Text and Cases, 13/e, McGraw Hill.

K.A.

Meigts, Williams, Haka And Bettner, Financial and
Managerial Accounting: The Basis for Business
Decisions, 12/e, McGraw Hill.
R. Garrison and E. Noreen. Managerial Accounting, 10th
edition (international), R. Garrison and E. Noreen.
Σημειώσεις του διδάσκοντα
∆ιδακτική Μεθοδολογία:
∆ιδασκαλία
Καθοδήγηση

42 Ώρες
5-15 Ώρες

Αξιολόγηση:
Εξετάσεις
Εργασία
Παρακολούθηση/ Συμμετοχή
στο μάθημα

70%
20%
10%
100%

Γλώσσα ∆ιδασκαλίας:

Ελληνική

Πρακτική Άσκηση:

Όχι

Χώρος ∆ιδασκαλίας:

Αίθουσα ∆ιδασκαλίας
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία

