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Σχέδια Μαθήματος για τους ενήλικες
εκπαιδευτές/εκπαιδευτικούς/καθηγητές που θα
χρησιμοποιηθούν για το ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΤΟΥ FINE2WORK.

Όνομα Ενότητας: Χρηματοοικονομικές Δεξιότητες
Θέμα 1: Εγγραφή επιχείρησης
Σχέδιο μαθήματος 2 – . Ίδρυση εταιρείας: Ιδρυτής, Συνιδρυτής, Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου –
εταιρική ευθύνη και αξία της μετοχής
Διάρκεια: 60 λεπτά
Ο κύριος στόχος αυτού του μαθήματος είναι να παρέχει όλες τις
απαραίτητες πληροφορίες σε ενήλικες μαθητές σχετικά με τις
βασικές αρχές της ίδρυσης εταιρειών, τις νομικές υποχρεώσεις και
την αξία της μετοχής.

Σκοπός

Ομάδα-Στόχος

Εγκαταστάσεις / εξοπλισμός

Εργαλεία/ Υλικό

Κύριες ασκήσεις

Ενήλικες (ειδικά γυναίκες)







1.

Τάξη
Πρόσβαση στο Διαδίκτυο
Προβολέας διαφανειών
Άσπρος πίνακας
Μια κόλλα A3
Χαρτάκια σημειώσεων
Φυλλάδιο 1
Άσκηση 1: Κατανοήστε τους ρόλους Του Ιδρυτή,
Συνιδρυτή, Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου
1.1 Εξηγήστε στους μαθητές τους ακόλουθους ορισμούς: (15 λεπτά)
(Φυλλάδιο 1)
2. Άσκηση 2: Κατανόηση της εκτίμησης της αξίας των
μετοχών (20 λεπτά)
2.1 Αναθέστε ως άσκηση στον καθένα να υπολογίσει την αξία μιας
μετοχής στο Παράδειγμα 2 (15 λεπτά) (Φυλλάδιο 1)
3. Άσκηση 3: Ανακεφαλαίωση (10 λεπτά)
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ΦΥΛΛΑΔΙΟ 1: . Ίδρυση εταιρείας: Ιδρυτής, Συνιδρυτής, Μέλος
Διοικητικού Συμβουλίου – εταιρική ευθύνη και αξία της μετοχής

Ορισμός:

Περιγραφή:

ΙΔΡΥΤΗΣ

Ο ιδρυτής της εταιρείας είναι ένα άτομο που κάνει την εγγραφή της εταιρείας
με εμπορικό σκοπό, δηλαδή να αποκτήσει χρήματα και κέρδος. Αυτό το άτομο
είναι γνωστό ως Ιδρυτής. Σε περίπτωση που αποφασίσετε να ιδρύσετε μια
εταιρεία χωρίς άλλους συνεργάτες , τότε γίνεστε 100% κάτοχος της ή ο μόνος
Ιδρυτής της.

ΣΥΝΙΔΡΥΤΗΣ

Σε περίπτωση που προσκαλέσετε συνεργάτες, τότε γίνεστε συνιδρυτής και η
ιδιοκτησία της εταιρείας θα εξαρτηθεί από το πόσα χρήματα θα επενδύσετε
και πόσες μετοχές θα λαμβάνετε σαν αντάλλαγμα.

Η ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

είναι ονομαστική αξία ανά μετοχή. Η εταιρεία μπορεί να έχει από 1 έως 1
εκατομμύριο μετοχές, αλλά αυτό το ποσό αποτελεί πάντα 100% συνολικά.
Παράδειγμα 1:
Η Kate (35) και η Patricia (38) είναι μοδίστρες και οι καλύτερες φίλες.
Αποφάσισαν να ιδρύσουν μια εταιρεία ραπτικής, αφού είναι καταπληκτικές
στο ράψιμο και στον σχεδιασμό ρούχων. Κάθε μια είναι έτοιμη να επενδύσει
1500 ευρώ για να ξεκινήσει την εταιρεία. Η επένδυση είναι ίση και οι δύο
συνεργάτες γίνονται συνιδρυτές με 50% μετοχές στην εταιρεία.
Το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο είναι 3000 ευρώ καθώς η Kate επένδυσε 1500
ευρώ και η Patricia επένδυσε 1500 ευρώ που αντιστοιχεί στο 100% των
μετοχών. Η συνολική ιδιοκτησία είναι πάντα ίση με 100%. Ένας εύκολος
τρόπος είναι να διαιρέσετε τις επενδύσεις με το 100. Η αξία μιας μετοχής είναι
30 ευρώ ή 3000 ευρώ διαιρούμενη με 100.

Αξία Μετοχών
Παράδειγμα 2

Παράδειγμα 2:
Ο Mike (27), η Elizabeth (32) και ο Joe (23) είναι νέοι graphical designers.
Εργάζονται για μια άλλη εταιρεία και αντιλαμβάνονται τις δυνατότητες της
επιχειρηματικότητας, καθώς πολλές εταιρείες χρειάζονται ιστοσελίδες,
σχεδιασμό προϊόντων και λογότυπα. Αποφασίζουν να ιδρύσουν μια εταιρεία.
Τώρα αυτό είναι σημαντικό να αποφασιστεί είναι το ποσοστό ιδιοκτησίας.
Συνήθως, το άτομο που επενδύει το μεγαλύτερο ποσό θα είναι ο μεγαλύτερος
κάτοχος.
Ο Mike είναι πρόθυμος να επενδύσει 1000 EUR, ο Joe μόνο 500 EUR, η
Elizabeth 1500 EUR.
Τώρα υπολογίστε:
• Πόσες μετοχές θα έχει κάθε άτομο;
• Ποιος είναι ο κύριος συνιδιοκτήτης της εταιρείας;
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