Προς Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών
Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων

Στο πλαίσιο υλοποίησης της εξειδίκευσης «Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας» του
Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση
Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας για το χειμερινό εξάμηνο του
ακαδημαϊκού έτους 2015‐2016, σας υποβάλλω αίτηση για διδασκαλία, βιογραφικό
σημείωμα και περίγραμμα μαθήματος με σχέδιο διαλέξεων για το μάθημα:
«Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Νομικό – Φορολογικό – Λογιστικό Πλαίσιο
Λειτουργίας Επιχειρήσεων Φιλοξενίας».
Με γνώμονα την πληρέστερη αποτύπωση της διδακτέας ύλης του εν λόγω
μαθήματος, προτείνεται η συνδιδασκαλία του με τον κύριο Ταμπακούδη Ιωάννη,
Λέκτορα του τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων με ειδίκευση την
Χρηματοοικονομική. Παρακάτω παρατίθεται η ανάλυση των διαλέξεων.
Συνοπτική Περιγραφή Μαθήματος
Το πρώτο μισό του μαθήματος επικεντρώνεται στην έννοια, σκοπό και χρησιμότητα
της λογιστικής επιστήμης. Ειδικότερα, αναλύονται οι θεμελιώδεις αρχές της
λογιστικής, εξετάζεται η διάκριση των βασικών λογαριασμών της και παρουσιάζεται
ο τρόπος κατάρτισης των λογιστικών καταστάσεων. Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι
βασικές λογιστικές διαδικασίες αναφορικά με την ίδρυση, καθημερινή λειτουργία, λύση

και εκκαθάριση των επιχειρήσεων φιλοξενίας. Παράλληλα πραγματοποιείται ενημέρωση
σχετικά με το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο λειτουργίας των συγκριμένων επιχειρήσεων.

Επίσης, εξετάζονται οι βασικές έννοιες της κοστολόγησης και σύγχρονα συστήματα
και μέθοδοι κοστολόγησης (κοστολόγηση ανά δραστηριότητα). Σε συνδυασμό
θέματα αναφορικά με τους προϋπολογισμούς και το προϋπολογιστικό κόστος των
επιχειρήσεων φιλοξενίας αναλύονται ενδελεχώς.
Παράλληλα εξετάζονται
φορολογικά πρακτικά θέματα τα οποία σχετίζονται με το Φ.Π.Α., τις δηλώσεις
εισοδήματος νομικών προσώπων, τις υποχρεώσεις των επιχειρήσεων προς τους
ασφαλιστικούς οργανισμούς (επίλυση πρακτικών εφαρμογών και συμπλήρωση
έντυπων). Τέλος, μέσω της χρήσης ενός πρότυπου λογιστικού πληροφοριακού
συστήματος, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές αποκτούν γνώσεις ζητημάτων αναφορικά με
την μηχανογραφημένη λογιστική, οι οποίες κρίνονται απαραίτητες για όσους
ασχολούνται με οποιαδήποτε επιχειρησιακή λειτουργία.

Στη συνέχεια στο δεύτερο μέρος πραγματοποιείται μια εισαγωγή στις έννοιες και τις
μεθόδους που τα στελέχη των επιχειρήσεων χρησιμοποιούν για την ορθολογική λήψη
επενδυτικών και χρηματοδοτικών αποφάσεων, με απώτερο σκοπό τη μεγιστοποίηση
της αξίας της επιχείρησης. Στη συνέχεια πραγματοποιείται μια σύντομη ανάλυση των
επίκαιρων ζητημάτων εταιρικής διακυβέρνησης που αντιμετωπίζουν οι διάφορες
επιχειρήσεις. Βασικός πυλώνας του μαθήματος αποτελεί η παρουσίαση και
αποτίμηση των προϊόντων της χρηματαγοράς και της κεφαλαιαγοράς. Σε αυτό το
πλαίσιο θα αναλυθούν τα διάφορα χρεόγραφα και ειδικότερα τα ομόλογα (bond), τα
έντοκα γραμμάτια (Τ-bills), τα εμπορικά χρεόγραφα (commercial paper), οι επιταγές
αποδοχής τράπεζας (bankers’ acceptance), τα πιστοποιητικά καταθέσεων (certificate
of deposit), οι συμμετοχικοί τίτλοι (equity interests), όπως κοινές μετοχές (common
stock) και προνομιούχες μετοχές (preferred stock) και τέλος οι υβριδικοί τίτλοι
(hybrid securities). Στη συνέχεια το μάθημα επικεντρώνεται στην ανάλυση των
οικονομικών καταστάσεων (financial statements) των επιχειρήσεων, με απώτερο
σκοπό την παροχή της αναγκαίας πληροφόρησης για τη διαδικασία λήψης
αποφάσεων τόσο στους μετόχους (shareholders) όσο και σε άλλες ομάδες
ενδιαφέροντος (stakeholders), όπως επενδυτές, τράπεζες, πιστωτές και πελάτες. Οι
φοιτητές θα διδαχθούν τα εργαλεία και τις τεχνικές της ανάλυσης των οικονομικών
καταστάσεων, με ιδιαίτερη έμφαση στη θεωρητική και πρακτική αξία των
χρηματοοικονομικών δεικτών ή αριθμοδεικτών (financial ratios). Σε αυτό το πλαίσιο
εξετάζονται Αριθμοδείκτες Ρευστότητας (Liquidity ratios), Αριθμοδείκτες
Δραστηριότητας (Activity ratios), Αριθμοδείκτες Κεφαλαιακής Διάρθρωσης και
Φερεγγυότητας (Solvency ratios) και Αριθμοδείκτες Κερδοφορίας (Profitability
ratios). Η ανάλυση αριθμοδεικτών ολοκληρώνεται με την Ανάλυση DuPont και τους
Αριθμοδείκτες Επενδυτών (Shareholder Ratios).
Αξιολόγηση Σπουδαστών
•

Τρίωρη εξέταση

•

Ανάλυση και παρουσίαση ενός case study

•

Συμμετοχή στις διαλέξεις
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Στη διάθεσή σας για κάθε επιπρόσθετη πληροφόρηση.
Με τιμή,
Καραγιώργος Θεοφάνης, Καθηγητής

