
 
ΘΕΜΑ Α 

Α1.  

α. ΣΩΣΤΟ, σελ. 18. 

β. ΣΩΣΤΟ, σελ. 44. 

γ. ΛΑΘΟΣ, σελ. 79-80. 

δ. ΣΩΣΤΟ, σελ. 94. 

ε. ΛΑΘΟΣ, σελ. 255. 

Α2.  

1. γ, σελ. 25. 

2. β, σελ. 99. 

 

ΘΕΜΑ Γ  

Γ1.  

α. σελ. 98 – 99, παρ. 2.7.1.: Σε έναν οργανισμό ή σε μια επιχείρηση οι λειτουργίες είναι 

προσανατολισμένες έτσι, ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι που έχουν τεθεί.  

Η χρηματοοικονομική διοίκηση έχει ως βασικό αντικείμενο την υποστήριξη των επιχειρηματικών 

αποφάσεων και τη συμμετοχή στη διαδικασία λήψης αυτών. 

Τέτοιες βασικές αποφάσεις είναι η αξιολόγηση και η επιλογή επενδύσεων, η αξιολόγηση και η επιλογή 

των πηγών και τρόπων χρηματοδότησης, η σύνθεση των κεφαλαίων της επιχείρησης, ο τρόπος διαχείρισης 

των οικονομικών κινδύνων. 

Η χρηματοοικονομική διοίκηση ασχολείται επίσης με την παρακολούθηση των χρηματοοικονομικών 

στοιχείων της επιχείρησης. Τα στοιχεία αυτά είναι χρήσιμα για τους εξής κυρίως λόγους: 

• Αποτελούν ένα ουσιαστικό έλεγχο για την επιχείρηση ως προς τις δραστηριότητες, τα έσοδα και τα 

έξοδά της. Αυτό διευκολύνει να εντοπισθεί η διάθεση των πόρων ως προς τις επιλογές και την 

ποσότητά τους. 

• Παρουσιάζουν τη χρηματοοικονομική κατάσταση της επιχείρησης στα ενδιαφερόμενα μέρη, 

δηλαδή στους εργαζομένους, στους μετόχους, στους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, στους 

προμηθευτές, στους καταναλωτές. 

• Ανταποκρίνονται στις νομικές υποχρεώσεις της επιχείρησης. Σύμφωνα με το νόμο είναι 

απαραίτητο να εμφανίζουν οι επιχειρήσεις τη δραστηριότητά τους, με χρηματοοικονομικούς 

όρους, π.χ. δημοσιεύοντας τον ισολογισμό τους μία φορά το χρόνο, δείχνοντας έτσι την απόδοσή 



 
τους και τη γενικότερη κατάστασή τους. Με τον τρόπο αυτό η επιχείρηση υπόκειται σε εξωτερικό 

έλεγχο. 

β. σελ. 100, παρ. 2.7.2.δ: Η λειτουργία Διαχείρισης Κεφαλαίων 

Η επιχείρηση έχει ανάγκη διαθέσιμων κεφαλαίων για την κάλυψη των πληρωμών, οι οποίες είναι 

απαραίτητες για την απόκτηση εισροών (όπως πρώτων και βοηθητικών υλών, εμπορευμάτων, 

ανταλλακτικών), έτσι ώστε να διασφαλισθεί η ομαλή λειτουργία της. Όμως, δεν την συμφέρει να 

υπάρχουν «αχρησιμοποίητα» κεφάλαια στο ταμείο της. Επομένως η διαχείριση των διαθέσιμων 

κεφαλαίων της επιχείρησης θα πρέπει να πραγματοποιείται με τέτοιο τρόπο, ώστε να επιτυγχάνεται η 

υψηλότερη αποδοτικότητα των απασχολούμενων κεφαλαίων, και αυτό είναι έργο της 

χρηματοοικονομικής διοίκησης. 

 

ΘΕΜΑ Δ 

 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020: 1500 παραχθείσες μονάδες 

                                       Καθαρό κέρδος 400000€ 

                                       300 μηχανήματα 

                                      Χρησιμοπ. Κεφάλαια 1000000€ 

 

ΜΑΡΤΙΟΣ 2020: 2000 παραχθείσες μονάδες 

                              500 μηχανήματα 

 

Δ1. Παραγωγικότητα μηχανημάτων= 
𝝉𝜺𝝀𝜾𝜿ά 𝝅𝝆𝝄𝜾ό𝝂𝝉𝜶 

𝝁𝜼𝝌𝜶𝝂ή𝝁𝜶𝝉𝜶
 

Παραγωγικότητα μηχανημάτων Φεβρουαρίου=  
𝟏𝟓𝟎𝟎 

𝟑𝟎𝟎
= 5 

Παραγωγικότητα μηχανημάτων Μαρτίου= 
𝟐𝟎𝟎𝟎 

𝟓𝟎𝟎
 = 4 

Η παραγωγικότητα μηχανημάτων έπεσε από τον Φεβρουάριο  στον Μάρτιο. 

 

Δ2. 

Οικονομική αποδοτικότητα= 
𝜿𝜶𝜽𝜶𝝆ό 𝜿έ𝝆𝜹𝝄𝝇

𝝌𝝆𝜼𝝈𝜾𝝁𝝄𝝅𝝄𝜾𝜼𝜽έ𝝂𝝉𝜶 𝜿𝜺𝝋ά𝝀𝜶𝜾𝜶
 



 
Οικονομική αποδοτικότητα Φεβρουαρίου = 

𝟒𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎

𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎
 = 0,4 

Καθαρό κέρδος Μαρτίου = 400000 +20% ∙ 400000= 480000 

Χρησιμοποιηθέντα κεφάλαια Φεβρουαρίου = Χρησιμοποιηθέντα κεφάλαια Μαρτίου 

Οικονομική αποδοτικότητα Μαρτίου= 
𝟒𝟖𝟎𝟎𝟎𝟎

𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎
 = 0,48 

 

Δ3. 

Παραγωγικότητα μηχανημάτων Απριλίου= 5+20%∙5=6  

Παραγόμενα προϊόντα Απριλίου= 6∙300=1800 

 

Δ4. 

Ο τύπος της παραγωγικότητας εργασίας είναι:  

Παραγωγικότητα εργασίας=
𝝉𝜺𝝀𝜾𝜿ά 𝝅𝝆𝝄𝜾ό𝝂𝝉𝜶 

𝜶𝝆𝜾𝜽𝝁ό𝝇 𝜺𝝆𝜸𝜶𝝉ώ𝝂 ή 𝜺𝝆𝜸𝜶𝝉𝝄𝝎𝝆ώ𝝂
   

Σχολικό βιβλίο σελ 49 

 


