
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΩΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 3 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

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 

 4 7.5 

   

   
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 

ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

ΣΕΛΙΔΑ ECLASS 

(2) 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 

 
 
Σκοπός του μαθήματος  είναι να καλύψει τις βασικές έννοιες της ανάλυσης 
λογιστικών καταστάσεων, που ξεκινούν από την κατανόηση του επιχειρηματικού 
περιβάλλοντος και το πώς αυτό καταρχάς επηρεάζει την ανάλυση, καθώς και πώς η 
ανάλυση λογιστικών καταστάσεων σχετίζεται με χρηματιστηριακές αποτιμήσεις.  
 
Αναλύονται θέματα λογιστικής ανάλυσης και ποιότητας των κερδών, των βασικών 
αρχών κατάρτισης προβλεπόμενων λογιστικών καταστάσεων, όπως επίσης 
πιστωτικής ανάλυσης, ανάλυσης φερεγγυότητας και κερδοφορίας. Παρουσιάζεται 
και αναλύεται η κατάρτιση της κατάστασης ταμειακών ροών, ως δομικό στοιχείο 
της ανάλυσης λογιστικών καταστάσεων.  Η ανάλυση λογιστικών καταστάσεων 
πραγματοποιείται με συστηματική χρήση παραδειγμάτων και μελετών περίπτωσης. 



Καλύπτεται η ανάλυση ρευστότητας, αποδοτικότητας και κερδοφορίας με τη χρήση 
αριθμοδεικτών.  
 
Η εν λόγω ύλη αναπτύσσεται με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 
Αναφοράς (ΔΠΧΑ – International Financial Reporting Standards – IFRS).  
 
 Στο τέλος του μαθήματος, οι φοιτητές θα πρέπει να είναι σε θέση να: 
 

- Αναλύουν τη ρευστότητα, αποδοτικότητα και δομή των κεφαλαίων μιας 
επιχείρησης με χρήση σχετικών επιστημονικών εργαλείων, κάνοντας 
εκτεταμένη χρήση σχετικών αριθμοδεικτών.  

- Πραγματοποιούν πιστωτική ανάλυση και να κατανοούν τα βασικά στάδια 
της λογιστικής ανάλυσης μιας επιχείρησης με χρήση κατάλληλων 
επιστημονικών εργαλείων. 

- Συνδέουν το επιχειρηματικό και μακροοικονομικό περιβάλλον μιας 
επιχείρησης με την πραγματοποίηση της ανάλυσης των λογιστικών της 
καταστάσεων.  

- Καταρτίζουν καταστάσεις ταμειακών ροών για απλές περιπτώσεις 
επιχειρήσεων, και πραγματοποιούν ανάλυση των καταστάσεων αυτών.  

- Κατανοούν τη διακριτική ευχέρεια που υπάρχει στη διάθεση των 
επιχειρήσεων σχετικά με την αναγνώριση διαφόρων λογιστικών γεγονότων, 
και πώς αυτή επιδρά στην ποιότητα των κερδών και ανάλυση των 
λογιστικών καταστάσεων.  

- Κατανοούν τις βασικές προκλήσεις και δυσκολίες στην ανάλυση των 
λογιστικών καταστάσεων.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

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… 
……. 

 

 
Γενικές Ικανότητες 
 

- Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση χρηματοοικονομικών δεδομένων και 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

 
Περιεχόμενο Μαθήματος 
 
- Επισκόπηση της ανάλυσης λογιστικών καταστάσεων: επιχειρησιακή ανάλυση, 
αντικατοπτρισμός οικονομικών δραστηριοτήτων στις οικονομικές καταστάσεις, εργαλεία 
ανάλυσης, πιθανά υποδείγματα αποτίμησης, αποτελεσματικότητα της αγοράς. 
- Περιβάλλον παροχής λογιστικής πληροφόρησης, λογιστική δεδουλευμένων εσόδων-
εξόδων και ο ρόλος της στην ανάλυση λογιστικών καταστάσεων. 
- Η έννοια του λογιστικού εισοδήματος, λογιστική εύλογης αξίας, εισαγωγή στη 
λογιστική ανάλυση και στην ποιότητα των κερδών, βαθμός σχετικότητας της λογιστικής 
πληροφόρησης. 
- Ανάλυση χρηματοδοτικών δραστηριοτήτων, δανειακή χρηματοδότηση, 
χρηματοδότηση εκτός ισολογισμού, ενδεχόμενα γεγονότα, ανάλυση ιδίων κεφαλαίων, 
ανάλυση κυκλοφορούντων και μακροπρόθεσμων στοιχείων του ενεργητικού. 
- Μέτρηση και ταξινόμηση λογιστικού εισοδήματος, μη επαναλαμβανόμενα στοιχεία 
του αποτελέσματος. 
- Κατάρτιση και ανάλυση της κατάστασης ταμειακών ροών, επιπτώσεις της ανάλυσης 
των ταμειακών ροών. 
- Προβλήματα με τη χρήση των κερδών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων. 
- Απόδοση επενδεδυμένων κεφαλαίων, συστατικά της απόδοσης επενδεδυμένων 
κεφαλαίων και ανάλυση κερδοφορίας με χρήση αριθμοδεικτών, απόδοση στοιχείων 
ενεργητικού, απόδοση ιδίων κεφαλαίων – ανάλυση. 
- Εισαγωγή στην ανάλυση προοπτικών – πρόβλεψη οικονομικών καταστάσεων – 
εκτιμώμενες οικονομικές καταστάσεις. 

πληροφοριών  

-  Άσκηση κριτικής σε σχετικά με το περιεχόμενο του μαθήματος επιστημονικά 

θέματα, λήψη σχετικών αποφάσεων 

-  Ανάπτυξη αναλυτικής και συνθετικής σκέψης, αυτόνομη εργασία 

- Εργασία σε διεθνές περιβάλλον, κατανόηση διαφορών εφαρμογής λογιστικών 

κανόνων σε διεθνές περιβάλλον 

- Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον – συνεργασία με επιστήμονες συναφών 

επιστημονικών πεδίων 

- Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
- Πιστωτική ανάλυση, ρευστότητα και κεφάλαιο κίνησης, ανάλυση και αριθμοδείκτες 
ρευστότητας, ανάλυση αποθεμάτων, λογαριασμών εισπρακτέων και πληρωτέων. 
- Ανάλυση φερεγγυότητας, βασικές έννοιες και αριθμοδείκτες φερεγγυότητας, κάλυψη 
κερδών, ποιότητα κερδών. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

  



(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 PowerPoint, πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης 
Eclass 

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, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή 
για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και 
οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα 
με τις αρχές του ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 52 

Αυτοτελής μελέτη 135.5 

  

  

  

  

  

  

  

Σύνολο Μαθήματος  187.5 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 
 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, 
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 
 
Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές. 

 
 
Υποχρεωτική γραπτή εξέταση στο τέλος του 
εξαμήνου. Περιλαμβάνει απαντήσεις σε ασκήσεις, 
προβλήματα και μελέτες περίπτωσης με χρήση 
αριθμητικών δεδομένων, και κριτικό σχολιασμό 
των αποτελεσμάτων, απαντήσεις σε ερωτήσεις 
πολλαπλής επιλογής, απαντήσεις σε ερωτήσεις 
θεωρητικού περιεχομένου.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 

 

– Διαφάνειες και ασκήσεις μαθήματος  
- Subramanyam, K.R. (2016). Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, 11E, McGraw-Hill, 
ελληνική έκδοση Broken Hill Publishers.  
- Rice, A. (2016). Εφαρμοσμένη Λογιστική και Χρηματοοικονομική Ανάλυση – επιμέλεια 
Καραγιώργος, Θ., Συκιανάκης, Ν., Εκδόσεις Rosili Εμπορική - Εκδοτική ΕΠΕ. 
 
Σχετική βιβλιογραφία: 
 



-Alexander/Britton/Jorissen/Hoogendoorn/van Mourik (2017), International Financial Reporting and 
Analysis, 7th Edition, Cengage Learning.  
-Palepu, C.G., Healy, P.M., and Peek, E. (2019). Business Analysis and Valuation - IFRS Edition, 5th 
Edition, Cengage Learning. 
- Stolowy/Ding (2015), Financial Accounting and Reporting – A global perspective, 5th Edition, 
Cengage Learning.  

 

 

 

 

- Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

 

 
 

 

 


