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Προτεινόμενη διάρκεια:
Δύο ημέρες - 16 ώρες

Σε ποιους απευθύνεται:
Accounting Department Executives, Financial
Controllers, Budgeting and reporting executives,
Financial Analysts, CEOs and CFOs, Investment
analysts, Treasurers

Το σεμινάριο
Σκοπός του σεμιναρίου είναι να εισάγει τους
συμμετέχοντες με κατανοητό και πρακτικό τρόπο στην
Ανάλυση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων.
Πιο συγκεκριμένα, μετά το πέρας του σεμιναρίου 
οι συμμετέχοντες θα:
• Μπορούν να διαβάζουν οικονομικές καταστάσεις 

και να εξάγουν συμπεράσματα για τα οικονομικά
αποτελέσματα της εταιρείας , τη ρευστότητα και 
τη φερεγγυότητά της

• Είναι σε θέση να αντιλαμβάνονται τη δομή του
κόστους της επιχείρησης και να εντοπίζουν περιοχές
που εγκυμονούν κινδύνους

• Μπορούν να συγκρίνουν τα αποτελέσματα της
επιχείρησής τους με εκείνα των ανταγωνιστών τους

• Έχουν εξοικειωθεί με έννοιες όπως Ρευστότητα,
Αποδοτικότητα, Βιωσιμότητα επιχείρησης

• Κατανοούν τις βασικές έννοιες και μεθόδους
κοστολόγησης

Μεθοδολογία
Το σεμινάριο στηρίζεται σε μια ισορροπημένη χρήση
θεωρητικής κατάρτισης και πρακτικής άσκησης.
Σχετικά με έννοιες όπως ρευστότητα και αποδοτικότητα
της επιχείρησης χρησιμοποιούνται σύγχρονα
παραδείγματα, τεχνικές και μελέτες περιπτώσεων
(case studies). Η εργαστηριακή μορφή του σεμιναρίου,
βοηθά αφενός στην καλύτερη αφομοίωση των τεχνικών
και αφετέρου καθιστά την εκπαιδευτική διαδικασία
ευχάριστη και κατανοητή ακόμα και σε στελέχη που 
δεν είχαν ποτέ επαφή με τα οικονομικά θέματα.

Ανάλυση Χρηματοοικονομικών
Καταστάσεων
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Οικονομικές Καταστάσεις

•  Εισαγωγή στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 
με παρουσίαση, περιγραφή και επεξήγηση των
δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων
(Ισολογισμός, Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης,
Πίνακας Διανομής).

• Παρουσίαση του τρόπου αξιοποίησης των πληροφοριών
που παρέχουν οι οικονομικές καταστάσεις και των
περιορισμών στην παρεχόμενη πληροφόρηση των
παραδοχών που διενεργούνται κατά την σύνταξή τους.

• Ανάλυση οικονομικών δεικτών και των σχετικών 
με αυτούς εννοιών:
▫ Ρευστότητα
▫ Κυκλοφοριακή ταχύτητα στοιχείων Ισολογισμού 
▫ Χρηματοοικονομική μόχλευση 
▫ Αποδοτικότητα στοιχείων Ισολογισμού
▫ Μερισματική πολιτική

Κοστολόγηση

•  Παρουσίαση και ανάλυση της έννοιας του κόστους –
Διακρίσεις του κόστους

• Προσδιορισμός του λειτουργικού κόστους – Φορείς 
και κέντρα κόστους

• Παρουσίαση μεθόδων κοστολόγησης (κοστολόγηση
πλήρους απορρόφησης, κοστολόγηση με βάση 
το πρότυπο κόστος)

• Συνοπτική παρουσίαση μεθόδων αποτίμησης κόστους
αποθεμάτων και παραγωγής σε εξέλιξη και ανάλυση της
επίδρασης κάθε μεθόδου στις οικονομικές καταστάσεις

• Αξιολόγηση και χρήση του κόστους στη λήψη
αποφάσεων

Παναγιώτης Βλησμάς���������  
Διευθυντής, Deal Advisory & Forensic, KPMG

Νίκος Δημητρακόπουλος���������  
Υποδιευθυντής, Deal Advisory, KPMG

Ευθύμιος Ιωάννου���������  
Υποδιευθυντής, Deal Advisory, KPMG

Εισηγητές

Συνοπτικό πρόγραμμα


