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-

Το μάθημα αρχικά αποσκοπεί να επισημάνει την ανάγκη λογιστικής
πληροφόρησης ως μέσο άσκησης της διοίκησης. Επιπλέον το μάθημα
αποβλέπει στην παροχή της απαραίτητης πληροφόρησης για να βοηθήσει τα
στελέχη των οργανισμών να πάρουν καλύτερες αποφάσεις, διερευνώντας τα
αίτια και τα αποτελέσματα των οικονομικών πράξεων των οργανισμών.
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές αναμένεται να:
• Είναι σε θέση να συγκρίνουν το προϋπολογισμένο και πραγματικό
κόστος
• Είναι σε θέση να υποδεικνύουν και αναλύουν εναλλακτικές λύσεις
για τη λήψη αποφάσεων.
• Είναι σε θέση να εξηγούν πώς οι μεταβολές στη δραστηριότητα
επηρεάζουν το ̟περιθώριο συνεισφοράς και το καθαρό κέρδος
• Κατασκευάζουν και να ερμηνεύουν τα διαγράμματα κόστους-όγκου
παραγωγής-κέρδους (Cost Vοlume Profit Analysis)
• Είναι σε θέση να χρησιμοποιούν το δείκτη περιθωρίου συνεισφοράς
για να υπολογίζουν τις μεταβολές στο περιθώριο συνεισφοράς και
στο καθαρό κέρδος
• Είναι σε θέση να εκτιμούν τις επιπτώσεις των μεταβολών του
μεταβλητού κόστους, του σταθερού κόστους, της τιμής πώλησης, και
του όγκου παραγωγής στο περιθώριο συνεισφοράς
• Είναι σε θέση να υπολογίζουν το επίπεδο δραστηριότητας που
χρειάζεται για να μπορούν να πετύχουν έναν επιθυμητό στόχο
κερδών
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Η διοικητική λογιστική και το επιχειρηματικό περιβάλλον
Σχεδιασμός συστημάτων: Κοστολόγηση έργου-παραγγελίας
Σχεδιασμός συστημάτων: Κοστολόγηση διαδικασιών ή συνεχούς
παραγωγής (process cashing)
Συμπεριφορά του κόστους: ανάλυση και χρήση
Σχέσεις κόστους-όγκου παραγωγής-κέρδους. Ανάλυση νεκρού
σημείου ή σημείου ισορροπίας
Κοστολόγηση μεταβλητού κόστους
Κοστολόγηση με βάση τις επιχειρησιακές δραστηριότητες: ένα
εργαλείο για τη λήψη αποφάσεων
Σχεδιασμός των κερδών
Ελαστικοί προϋπολογισμοί και ανάλυση έμμεσου κόστους
Κατάρτιση αναφορών κατά τμήματα και αποκέντρωση
Σχετικό κόστος για τη λήψη αποφάσεων
Αποφάσεις για τον προϋπολογισμό επενδύσεων
Κοστολόγηση σε τμήματα υπηρεσιών: προσέγγιση με βάση τις
δραστηριότητες

Αξιολόγηση της πορείας μιας εταιρείας με βάση την κατάσταση
ταμειακών ροών
• Ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων
• Τιμολόγηση προϊόντων και υπηρεσιών
Η διδασκαλία γίνεται μέσω διαλέξεων, παρουσιάσεων, ανάλυσης μελέτης
περίπτωσης, προβολή βίντεο και συζητήσεων εντός της τάξης.
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