
Χρηματοοικονομικά, τήρηση λογιστικών 
βιβλίων και λογιστική

Τα βήματα για την έναρξη της Μαθητικής Επιχείρησης



Αναγκαιότητα οργάνωσης των οικονομικών 
JA GREECE

❑ Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από την εξοικείωσή σας με 

όρους και έννοιες από την χρηματοοικονομική και 

λογιστική επιστήμη

❑ Είναι, επομένως, πολύ σημαντικό τα στελέχη της 

επιχείρησης να έχουν γνώσεις χρηματοοικονομικών 

και να μπορούν να διαβάζουν έναν προϋπολογισμό 

και έναν οικονομικό απολογισμό

❑ Βασικός σκοπός του προγράμματος «Company Junior» είναι η προσομοίωση 

με την πραγματικότητα της οργάνωσης και λειτουργίας μιας επιχείρησης

❑Στο πλαίσιο αυτό, οι μαθητές/τριες μαθαίνουν να αναλαμβάνουν:

❑Πρωτοβουλίες

❑Να συνεργάζονται

❑Να μοιράζουν ρόλους

❑Να υπολογίζουν πιθανά ρίσκα

❑Να συνειδητοποιούν την ευθύνη των επιλογών τους



Αναγκαιότητα οργάνωσης των οικονομικών 

❑ Επομένως, πριν ακόμα προβείτε σε αποφάσεις σχετικές με πιθανές

επενδύσεις στον τομέα της παραγωγής, το μάρκετινγκ ή άλλους

τομείς, πρέπει να γνωρίζετε τις συνέπειες που οι αποφάσεις αυτές

μπορεί να έχουν στα οικονομικά

❑ Για παράδειγμα, ο υπολογισμός και η εκτίμηση για τον καθορισμό της

τιμής ενός προϊόντος (ή μιας υπηρεσίας) αποτελεί σημαντικό θέμα σε

αυτή τη φάση

❑ Έτσι, αν το κόστος παραγωγής είναι υψηλότερο από το αναμενόμενο,

θα πρέπει να προσαρμοστεί η τιμή του προϊόντος, πάντα βέβαια σε

σχέση και με άλλους παράγοντες, όπως η ποιότητα του προϊόντος ή οι

τιμές του ανταγωνισμού, με τελικό ζητούμενο η επιχείρηση να

συνεχίσει να έχει κέρδος

➢ Για να είναι μια επιχείρηση επικερδής, 

υγιής, και βιώσιμη, απαιτείται η τήρηση

λογιστικών βιβλίων και η σωστή διαχείριση 

των χρηματοοικονομικών της

➢ Ακόμα κι αν η επιχείρηση που θα 

ιδρύσετε στο πλαίσιο του Company

Junior δεν έχει νομική υπόσταση, είναι 

πολύ σημαντικό να ακολουθήσετε μια 

σωστή διαδικασία για την τήρηση των 

λογιστικών βιβλίων, όπως και οι 

πραγματικές επιχειρήσεις
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Λογιστικά βιβλία
JA GREECE

❑ Μια γενική αρχή είναι ότι τα έγγραφα θα πρέπει:

❑ Να αριθμούνται

❑ Να τηρούνται σε ξεχωριστούς φακέλους

❑ Να καταχωρούνται άμεσα στον ισολογισμό της 

εταιρείας

Έτσι, η εταιρεία μπορεί να έχει πλήρη 
και σαφή εικόνα της οικονομικής της 
κατάστασης σε οποιαδήποτε χρονική 

στιγμή

❑ Ένα άλλο κρίσιμο συστατικό για την επιτυχία της 

επιχείρησης είναι:

❑ Να τηρούνται και να παρουσιάζονται τα 

πρακτικά των λογιστικών βιβλίων σε κάθε 

συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου

Στα λογιστικά βιβλία καταγράφονται:

❑ Τα έσοδα και τα έξοδα
❑ Τα περιουσιακά στοιχεία και οι 

υποχρεώσεις της εταιρείας
❑ Όλες οι χρεώσεις και οι πιστώσεις



Διαφορά Λογιστικής και Λογιστικών Βιβλίων
JA GREECE

Η λογιστική ασχολείται με:

❑ Την σύνταξη οικονομικών εκθέσεων, 
οι οποίες απεικονίζουν την 
οικονομική θέση της πραγματικής 
επιχείρησης

❑ Την ανάλυση των πληροφοριών
❑ Την αρχειοθέτηση των φορολογικών 

δηλώσεων

Στα λογιστικά βιβλία και αρχεία:

❑ Καταγράφονται και επεξηγούνται 
όλες οι συναλλαγές της επιχείρησης, 

περιλαμβανομένων και των 
τιμολογίων

Η τήρηση λογιστικών βιβλίων συχνά 
συγχέεται με τη λογιστική, καθώς και οι 

δύο έννοιες περιλαμβάνουν τις ίδιες 
βασικές αρχές

Όμως, υπάρχει μια διαφορά μεταξύ
των δύο:

Οι λογιστές βασίζονται στα 
λογιστικά βιβλία της 

επιχείρησης, προκειμένου 
να εκτελέσουν το έργο τους 
με ακρίβεια και συνέπεια

Είναι πολύ σημαντικό τα λογιστικά βιβλία να είναι πάντοτε 
ενημερωμένα και σωστά, καθώς παρουσιάζουν την αληθινή εικόνα 

της εταιρείας σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή και διευκολύνουν τους 
λογιστές να διεκπεραιώσουν την εργασία τους άμεσα και χωρίς 

καθυστέρηση



Ισολογισμός και Αρχείο συναλλαγών της Επιχείρησης
JA GREECE

Αρχείο των 
συναλλαγών της 

εταιρείας

Ισολογισμός

❑ Ένας ικανός λογιστής φροντίζει να τηρεί αρχείο όλων των συναλλαγών της εταιρείας

❑ Εκεί καταχωρούνται όλα τα χρηματικά ποσά, τα οποία εισπράττονται και δαπανώνται, καθώς και τα 

ζητήματα, για τα οποία πραγματοποιείται η αντίστοιχη είσπραξη και η αντίστοιχη δαπάνη

❑ Τα έξοδα αφορούν τις δαπάνες για την αγορά υλικών, προκειμένου να λειτουργήσει η εταιρεία και να έχει 

έσοδα και είναι εύκολο να εντοπιστούν μέσα από τα τιμολόγια

❑ Είναι η καταγραφή των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων της εταιρείας, στα λογιστικά βιβλία

❑ Απεικονίζει την οικονομική θέση της εταιρείας σε κάθε χρονική στιγμή

❑ Απεικονίζει τη ρευστότητα, την ικανότητα της επιχείρησης να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της με ρευστό 

χρήμα. Υψηλή ρευστότητα σημαίνει ότι η επιχείρηση έχει τη δυνατότητα να εξοφλεί τις οφειλές της σε 

σύντομο χρονικό διάστημα

❑ Σε αυτήν την εξίσωση στηρίζεται ο ισολογισμός της εταιρείας: περιουσιακά στοιχεία = υποχρεώσεις + το 

κεφάλαιο του επιχειρηματία



Βήματα για την έναρξη λειτουργίας της επιχείρησης 

❑Συνεργαστείτε με τον Γραμματέα Διεύθυνσης για την πώληση των μετοχών

❑Τα χρηματικά ποσά που εισπράχθηκαν από την πώληση των μετοχών πρέπει να καταγραφούν άμεσα στην κατάσταση 
εισπράξεων

❑Διαμορφώστε τα επίπεδα των μισθών. Συνεργαστείτε με τον Διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού για να αποφασίσετε τα 
χρηματικά ποσά που μπορεί να διαθέσει η εταιρεία για μισθούς, ημερομίσθια και προμήθειες

❑Υπολογίστε το κόστος των ανωτέρω για τους επόμενους μήνες (το συντομότερο δυνατό)

❑Καθορίστε το συνολικό ύψος των μισθών στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, το συντομότερο δυνατό και 
καταγράψτε την απόφαση στα αρχεία σας

❑Καθιερώστε ένα σύστημα σύμφωνα με το οποίο οι Διευθυντές των τμημάτων Λειτουργιών και Ανθρώπινου Δυναμικού 
θα σας ενημερώνουν για το σύνολο των ωρών εργασίας και της απόδοσης παραγωγής και πωλήσεων των υπαλλήλων, 
ώστε να υπολογίζετε τις αμοιβές τους (Δείτε το αντίστοιχο, διαθέσιμο έντυπο από το Τμήμα Ανθρώπινο Δυναμικού)

Προγραμματισμός 

❑Υπολογίστε και καταγράψτε τα «πάγια και τα μεταβλητά κόστη», σε συνεργασία με τον Διευθυντή Λειτουργιών (βλέπε 
τελευταία Διαφάνεια)

❑Συζητήστε με τους Διευθυντές των τμημάτων Πωλήσεων και Μάρκετινγκ τις τιμές του προϊόντος ή της υπηρεσίας που 
θα παρέχετε και υπολογίστε πόσα τεμάχια πρέπει να πουλήσετε για να καλυφθούν τα πάγια και μεταβλητά κόστη

❑Προσδιορίστε την τιμή του προϊόντος και παρουσιάστε την στο Διοικητικό Συμβούλιο

Κοστολόγηση Τιμών 
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Βήματα για την έναρξη λειτουργίας της επιχείρησης 

❑Συνεργαστείτε με τον Διευθυντή Μάρκετινγκ για να υπολογίσετε το ύψος των πωλήσεων 

❑Συμπληρώστε την κατάσταση Προϋπολογισμού Κερδών και Ζημιών

Σύνταξη προϋπολογισμών 

❑Καταχωρίστε την εισροή μετρητών στην κατάσταση εισπράξεων

❑Καταχωρίστε τις πληρωμές με μετρητά, συμπεριλαμβανομένων των μετρητών που πληρώθηκαν στην τράπεζα, στην 
κατάσταση πληρωμών

❑Καταχωρίστε τα αγαθά που αγοράσατε και τα οποία δεν έχετε εξοφλήσει ακόμη *(αγορές με πίστωση), στην 
κατάσταση πιστωτών

❑Καταχωρείστε τα αγαθά που πουλήσατε *(πωλήσεις με πίστωση), στην κατάσταση πιστωτών

❑Όταν θα πληρωθείτε γι’ αυτά, καταχωρείστε την ημερομηνία πληρωμής στην κατάσταση πιστωτών και αυτόματα θα 
προστεθεί στην κατάσταση εισπράξεων

❑Σε μηνιαία βάση, θα πρέπει να συμφωνεί το υπόλοιπο του σχολικού τραπεζικού λογαριασμού με τα λογιστικά βιβλία 
της επιχείρησης

❑Σε μηνιαία βάση, θα πρέπει να συμφωνεί το ποσό των μετρητών με τα λογιστικά βιβλία της επιχείρησης

❑Ελέγχετε σε τακτά χρονικά διαστήματα αν έχετε κάνει σωστά τις καταχωρήσεις στις καταστάσεις πληρωμών και 
εισπράξεων

❑Ελέγχετε σε τακτά χρονικά διαστήματα αν οι καταστάσεις Πιστωτών και Οφειλετών είναι ενημερωμένες

Η Επιχείρηση είναι πλέον σε πλήρη λειτουργία 
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Βήματα για την έναρξη λειτουργίας της επιχείρησης 

❑Συστήνεται η προετοιμασία των μηνιαίων αναφορών, (Εκτεταμένο Ισοζύγιο, Ισολογισμός και Κατάσταση Κέρδους και Ζημιών) σε 
μηνιαία βάση

❑Στα καθήκοντα του Διευθυντή Οικονομικών περιλαμβάνεται η ενημέρωση του Διοικητικού Συμβουλίου. Η διαδικασία δεν είναι δύσκολη
αν οι μηνιαίες αναφορές είναι σωστές

❑Ο Οικονομικός Διευθυντής οφείλει να είναι αντικειμενικός και να εξηγεί τυχόν προβλήματα εισροής ρευστού χρήματος, αλλά 
παράλληλα, αποφεύγοντας να είναι πολύ επιφυλακτικός

Μηνιαίες εργασίες

❑Το Διοικητικό Συμβούλιο θα πρέπει να αποφασίσει την ημερομηνία που θα σταματήσουν οι εμπορικές συναλλαγές και να ορίσει μια 
συνεδρίαση, όπου θα ληφθεί η απόφαση για το που θα δοθεί το κέρδος

❑Ενημερώστε τους για τα αποθέματα που χρειάζεται να πουληθούν

❑Ελέγξτε αν τα λογιστικά βιβλία της επιχείρησης είναι πλήρως ενημερωμένα, δημιούργησε και εκτύπωσε τις μηνιαίες καταστάσεις

❑Εκτυπώστε μία κενή κατάσταση για την καταχώρηση του ετήσιου ισολογισμού

❑Δώστε στο Διοικητικό Συμβούλιο επιλογές ως προς την κατανομή του κέρδους

❑Προετοιμαστείτε για να παρουσιάσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο τους τέσσερις τρόπους κατανομής του κέρδους:

❑Δώρο στους μαθητές

❑Μέρισμα στους μετόχους

❑Δωρεά σε φιλανθρωπικά ιδρύματα

❑Να παραμείνει στον σχολικό λογαριασμό για τις ανάγκες κάποιου άλλου σχολικού project ή φιλανθρωπικής εκδήλωσης του σχολείου

Δεν επιτρέπεται η μεταφορά πλεονάσματος σε άλλη εικονική επιχείρηση την επόμενη χρονιά

Κλείσιμο του έτους-Προετοιμασία για τη ρευστοποίηση της επιχείρησης 
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Βήματα για την έναρξη λειτουργίας της επιχείρησης 

❑Προετοιμάστε τις ετήσιες αναφορές συμπληρώνοντας τον «ετήσιο ισολογισμό»

❑Προετοιμάστε την Οικονομική Έκθεση που θα παρουσιάσετε στους μετόχους, περιλαμβανομένης και της Έκθεσης 
Εκκαθάρισης της εταιρείας

❑Ελέγξτε αν ο Ετήσιος Ισολογισμός, η Δήλωση Φορολογικών Υποχρεώσεων και η Έκθεση Εκκαθάρισης έχουν τις 
απαραίτητες υπογραφές

Ετήσιος Ισολογισμός 

❑Σε συνεργασία με τον Γραμματέα Διεύθυνσης, προχωρήστε στην απόδοση του μετοχικού κεφαλαίου και των 
συμφωνηθέντων μερισμάτων στους μετόχους

❑Προχωρήστε στην απόδοση των δώρων και των δωρεών

❑Καταχωρείστε τις πωλήσεις αποθεμάτων ή εξοπλισμού και συνεχίστε την καταχώριση οποιονδήποτε άλλων 
συναλλαγών

❑Προσθέστε την Έκθεση Εκκαθάρισης στην Έκθεση της Εταιρείας

❑Κλείστε τον σχολικό τραπεζικό λογαριασμό της εικονικής επιχείρησης μετά την εκκαθάριση των *τραπεζικών επιταγών

Ρευστοποίηση 
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Διευκρινήσεις

❑ Οι εικονικές εταιρείες λειτουργούν με τα πρότυπα μιας πραγματικής επιχείρησης

❑ Η ανάληψη υπολογισμένων ρίσκων και η αποδοχή ευθύνης για αποφάσεις και πράξεις

συνθέτουν ένα σημαντικό μέρος του προγράμματος

❑ Οι εικονικές εταιρείες οργανώνονται κατά τα πρότυπα μιας ανώνυμης εταιρείας, η οποία

δεν έχει νομικά συσταθεί, και λειτουργούν σύμφωνα με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα

«Εικονική Επιχείρηση»

❑ Σε καμία περίπτωση αυτές οι Εικονικές Εταιρείες δεν δύναται να αποτελέσουν εταιρείες

που έχουν νομικά συσταθεί και δεν μπορούν να συναλλάσσονται με άλλα πρόσωπα παρά

μόνο στο πλαίσιο και σύμφωνα με τους όρους του εκπαιδευτικού προγράμματος «Εικονική

Επιχείρηση»

❑ Με τον αστερίσκο (*) σημειώνονται οι ενέργειες που δεν εφαρμόζονται στην εικονική

επιχείρηση, διότι δεν αποτελεί επιχείρηση που έχει συσταθεί νομικά, αλλά αποτελούν

θεωρητική γνώση των μαθητών και επιχειρηματική πρακτική στις πραγματικές επιχειρήσεις
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Οικονομικός Σχεδιασμός – Κατάσταση Προϋπολογισμού Κερδών 
και Ζημιών 
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Οικονομικός Σχεδιασμός – Κατάσταση Προϋπολογισμού Κερδών 
και Ζημιών 
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Οικονομικός Σχεδιασμός – Νεκρό Σημείο

Νεκρό Σημείο ή Break Even Point
είναι η ποσότητα των πωλήσεων 

με την οποία μια επιχείρηση 
καλύπτει:

τόσο τα 
μεταβλητά 

όσο και τα 
σταθερά της 

κόστη

χωρίς να σημειώνει ζημίες ή κέρδη

Μεταβλητές δαπάνες: 

Δαπάνες οι οποίες 
μεταβάλλονται ανάλογα 

την παραγόμενη 
ποσότητα, π.χ. 

υπερωρίες, λογαριασμοί 
νερού και ρεύματος

Σταθερές δαπάνες: 
Δαπάνες οι οποίες 

παραμένουν σταθερές 
ανεξαρτήτως της 

παραγόμενης 
ποσότητας, π.χ. ενοίκια 

γραφείων, κόστος 
συντήρησης μηχανών

❑Υπάρχουν δύο είδη δαπανών:

❑Εναλλακτικά, μπορούμε να εκλάβουμε το νεκρό σημείο ως το σημείο μέχρι το 
οποίο μπορούν να περιοριστούν οι πωλήσεις μας χωρίς να σημειώσουμε ζημία
❑Είναι σημαντικό, επομένως, να θυμόμαστε ότι στο Νεκρό Σημείο τα έσοδα μιας 
επιχείρησης ισούνται με τα έξοδά της
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