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Προτεινόμενη διάρκεια:
Δύο ημέρες - 16 ώρες

Σε ποιους απευθύνεται:
Σε όσους ασχολούνται και αναλύουν οικονομικά
στοιχεία και πληροφορίες.

Το σεμινάριο
Σκοπός του σεμιναρίου είναι να εισάγει τους
συμμετέχοντες με κατανοητό και πρακτικό τρόπο στις
έννοιες της χρηματοοικονομικής λογιστικής και της
χρηματοοικονομικής διοίκησης. Στη διάρκεια του
προγράμματος εξετάζονται οι πλέον σημαντικές
οικονομικές έννοιες, όπως οι λογαριασμοί των οικονο -
μικών καταστάσεων, η κοστολόγηση, η οικονομική
αξιολόγηση επενδύσεων, κλπ. Οι συμμετέχοντες,
συνήθως είναι στελέχη με μη οικονομικές σπουδές,
που επιθυμούν όμως να κατανοήσουν και να
χρησιμοποιήσουν τις έννοιες αυτές.

Μεθοδολογία
Το σεμινάριο στηρίζεται σε μια ισορροπημένη χρήση
θεωρητικής κατάρτισης και πρακτικής άσκησης. 
Για έννοιες όπως η κοστολόγηση, η κατάρτιση
προϋπολογισμών, ο υπολογισμός του νεκρού σημείου
και η αξιολόγηση επενδύσεων χρησιμοποιούνται
σύγχρονα παραδείγματα, τεχνικές και μελέτες
περιπτώσεων (case studies) που βοηθούν 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.

Οικονομικά για μη Οικονομικούς
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Οικονομικές καταστάσεις
• Παρουσίαση, περιγραφή και επεξήγηση των

δημοσιευόμενων οικονομικών καταστάσεων
(Ισολογισμός, Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως,
Πίνακας Διανομής) 

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

• Ανάλυση οικονομικών δεικτών και των σχετικών με
αυτούς εννοιών:
▫ Δείκτες Ρευστότητας και Δείκτες Κερδοφορίες
▫ Κυκλοφοριακή Ταχύτητα στοιχείων Ισολογισμού
▫ Χρηματοοικονομική Μόχλευση
▫ Αποδοτικότητα στοιχείων Ισολογισμού

• Παρουσίαση, περιγραφή και επεξήγηση των
οικονομικών καταστάσεων που συντάσσονται στο
πλαίσιο εφαρμογής των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων -
παρουσίαση των διαφορών

Κοστολόγηση
• Παρουσίαση και ανάλυση της (πολυσχιδούς) 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
επίδρασής κάθε μεθόδου στις οικονομικές καταστάσεις

• Αξιολόγηση και χρήση του κόστους στη λήψη
αποφάσεων

Αξιολόγηση έργων
• Κριτήρια αξιολόγησης (NPV, IRR, Pay-back)
• Προσδιορισμός των σχετικών ταμειακών ροών και του

προεξοφλητικού επιτοκίου

Χρηματοδότηση
• Βασικές πηγές χρηματοδότησης
• Ανάλυση πηγών χρηματοδότησης και κινδύνων

(επιτοκίου, συναλλάγματος κλπ)
• Σύγκριση leasing με τραπεζικό δανεισμό
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