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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, Marketing, 
Sales

Το σεμινάριο
Το σεμινάριο αυτό παρουσιάζει τους κανόνες και τις
μεθοδολογίες κατάρτισης προϋπολογισμών
(Budgeting) και αναφορών για τη Διοίκηση (Reporting).
Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να
επεξεργασθούν υπό μορφή παραδειγμάτων δεδομένα
ώστε να ετοιμασθεί ο προϋπολογισμός μιας
επιχείρησης ενώ θα παρουσιασθούν τα εργαλεία 
με τα οποία η Διοίκηση αντλεί τη σχετική
πληροφόρηση. Το σεμινάριο είναι ιδιαίτερα επίκαιρο
στην παρούσα οικονομική συγκυρία, όπου είναι
εμφανής η ανάγκη για μια πιο ολοκληρωμένη και σε
βάθος ανάλυση των οικονομικών μεγεθών της κάθε
επιχείρησης.

Μεθοδολογία
Οι συμμετέχοντες μέσα από διαδικασίες άσκησης και
με την παράλληλη μελέτη εξειδικευμένων
περιπτώσεων (case studies), θα μπορέσουν με τη σειρά
τους να καταρτίσουν με ομαδική εργασία το δικό τους
προϋπολογισμό.
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Κατά τη διάρκεια του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα
εκπαιδευτούν στο να:

• Δημιουργούν ένα μοντέλο προϋπολογισμού από την
αρχή. Οι πίνακες που θα αναλυθούν περιλαμβάνουν τις
καταστάσεις:
▫ Βασικών παραδοχών
▫ Ισολογισμού έναρξης
▫ Προϋπολογισμό παγίων, αποσβέσεων, επιχορηγήσεων

παγίων, κ.τ.λ.
▫ Όγκου και τιμών πωλήσεων
▫ Προβλεπόμενων αποτελεσμάτων
▫ Ταμειακών Ροών

• Χρησιμοποιούν το μοντέλο τους για να επιλύσουν
σύνθετα κοστολογικά προβλήματα. Ορισμένοι από τους
πίνακες που θα αναλυθούν περιλαμβάνουν:
▫ Στελέχωση και μισθοδοσία
▫ Άμεσο και έμμεσο κόστος
▫ Σταθερό και μεταβλητό κόστος
▫ Έξοδα διοίκησης και διάθεσης

• Καταρτίζουν πίνακες υπολογισμού και αποπληρωμής
δανείων και πίνακες υπολογισμού του μέσου σταθμικού
κόστους κεφαλαίου

• Καταρτίζουν βασικές προβλεπόμενες οικονομικές
καταστάσεις όπως Iσολογισμό, Κατάσταση
Αποτελεσμάτων Χρήσης, Κατάσταση Ταμειακών Ροών,
Κατάσταση Κεφαλαίου Κίνησης και λοιπές χρήσιμες για
την παρακολούθηση της εταιρείας αναφορές

• Δημιουργούν πίνακες αριθμοδεικτών και
χρηματοοικονομικής ανάλυσης της εταιρείας τους

• Δημιουργούν ελέγχους στο μοντέλο τους και να το
δομούν έξυπνα
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