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Προτεινόμενη διάρκεια:
Δύο ημέρες - 16 ώρες

Σε ποιους απευθύνεται:
Financial Controllers, Budgeting and reporting
executives, Financial Analysts, CEOs and CFOs,
Investment analysts, Treasurers, Marketing, Sales

Το σεμινάριο
Το σεμινάριο στοχεύει να μεταφέρει στα στελέχη
επιχειρήσεων βασικές και προχωρημένες τεχνικές
αξιολόγησης επενδύσεων, προκειμένου να είναι σε
θέση, ανεξάρτητα από το αντικείμενο της εταιρείας που
εργάζονται, να αξιολογούν μικρής και μεγάλης
κλίμακας επενδυτικά έργα. 

Εκτός από τη θεωρητική παρουσίαση των διεθνώς
αποδεκτών μεθοδολογιών αξιολόγησης επενδύσεων,
γίνεται αναφορά στον τρόπο που αυτές
χρησιμοποιούνται από τις επιχειρήσεις μέσα από
πραγματικά παραδείγματα, ενώ γίνεται αναφορά στα
σημεία που χρήζουν προσοχής κατά την εφαρμογή
τους. 

Για τα στελέχη με σχετική εμπειρία, το σεμινάριο
μπορεί να συνεισφέρει στη βαθύτερη κατανόηση των
μεθόδων που χρησιμοποιούνται, στην επίλυση αποριών
καθώς και στη βελτίωση των τεχνικών που
χρησιμοποιούν.

Μεθοδολογία
Οι στόχοι του σεμιναρίου επιτυγχάνονται μέσα από ένα
μίγμα θεωρίας και πρακτικής εξάσκησης με χρήση
Excel. Τόσο η θεωρία όσο και τα πρακτικά
παραδείγματα προσαρμόζονται κατά την παρουσίαση
ώστε να είναι κοντά στα προβλήματα που
αντιμετωπίζουν οι συμμετέχοντες στην εργασία τους.
Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου παραδίδονται
στους συμμετέχοντες η παρουσίαση καθώς και τα
παραδείγματα excel σε ηλεκτρονική μορφή.
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Εισαγωγή
•  Χρονική αξία χρήματος
•  Παρούσα αξία - Μελλοντική αξία

Μέθοδοι αξιολόγησης επενδύσεων 
•  Payback Period 
•  NPV - Καθαρή παρούσα αξία 
•  IRR - Εσωτερικός βαθμός απόδοσης
•  Σύγκριση NPV και IRR 
•  Προεξόφληση ταμειακών ροών  

Προχωρημένες τεχνικές 
•  Αναλυτικός υπολογισμός WACC
•  Μη ανακτήσιμα κόστη
•  Ταμειακές ροές και κόστος ευκαιρίας
•  Αξιολόγηση επενδύσεων με άνιση ωφέλιμη ζωή
•  Αξιολόγηση επενδύσεων σε καθεστώς αβεβαιότητας
•  Η έννοια της υπολειμματικής αξίας
•  IRR έργου και IRR Ιδίων Κεφαλαίων   

Γιώργος Μεταξάς���������  
Διευθυντής, Deal Advisory, KPMG

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

Εισηγητές

Συνοπτικό πρόγραμμα


