ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
ΚΕΒΕ

«ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ»

Χώρος Διεξαγωγής & Ημερομηνία Διεξαγωγής :
Λευκωσία, 26/11/2019 KEBE (Αίθουσα Σεμιναρίων 2ος Όροφος)

Στόχος:
Tο σεμινάριο αποσκοπεί στο να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να κατανοήσουν σε βάθος τις οικονομικές καταστάσεις,
να εντοπίσουν τα κρίσιμα σημεία και να αποκτήσουν τις γνώσεις που θα τους είναι απαραίτητες στο να παίρνουν τις
σωστές αποφάσεις καθώς και την διευκόλυνση της επικοινωνίας τους με επαγγελματίες λογιστές και ορκωτούς
ελεγκτές.
Στο σεμινάριο αυτό θα παρουσιασθούν και θα αναλυθούν οι οικονομικές καταστάσεις χρησιμοποιώντας μελέτες
περιπτώσεων. Θα γίνει επίσης αναλυτική παρουσίαση και επεξήγηση των βασικότερων αριθμοδεικτών απόδοσης με
έμφαση στην ερμηνεία και εμβάθυνσή τους. Θα εντοπισθούν τα κρίσιμα σημεία των οικονομικών καταστάσεων και
τέλος θα παρουσιασθούν και θα εξηγηθούν εκθέσεις ορκωτών ελεγκτών και θα προσδιορισθεί η χρησιμότητα τους.
Με τη λήξη του προγράμματος εκπαίδευσης οι καταρτιζόμενοι θα:
•
κατανοήσουν τις σημαντικότερες έννοιες των Οικονομικών Καταστάσεων
•
κατανοήσουν τις βασικές Οικονομικές Καταστάσεις
•
κατανοήσουν και να αναγνωρίσουν την χρησιμότητα των οικονομικών καταστάσεων
•
μάθουν και θα εξασκηθούν στον υπολογισμό των βασικότερων αριθμοδεικτών όπως ρευστότητας,
αποδοτικότητας και δανειακής επιβάρυνσης.
•
μάθουν να ερμηνεύουν τους αριθμοδείκτες ως προς την πρακτική σημασία τους, έτσι ώστε να είναι σε θέση να
λάβουν διορθωτικά μέτρα εκεί όπου είναι απαραίτητο.
•
αναλύουν και αξιολογούν την οικονομική θέση και επίδοση της επιχείρησης και να εντοπίζουν τα σημεία
συναγερμού
•
αισθανθούν περισσότερη αυτοπεποίθηση στην εκτέλεση των καθηκόντων τους αποκτώντας τις απαραίτητες
γνώσεις που αναφέρονται πιο πάνω.

διαχειρίζονται αποτελεσματικά οποιαδήποτε αρνητικά συμπεράσματα προκύψουν από την ανάλυση των
οικονομικών καταστάσεων μέσω των κατάλληλων αριθμοδεικτών.
Περιγραφή Υποψηφίων:
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Γενικούς διευθυντές, διευθυντές τμημάτων, βοηθούς διευθυντές και γενικά σε
επιστημονικό προσωπικό οι οποίοι θέλουν να ενισχύσουν τις γνώσεις τους σε θέματα οικονομικής ανάλυσης και
ερμηνείας κρίσιμων θεμελιωδών οικονομικών καταστάσεων προς λήψη στρατηγικών αποφάσεων.
Εκπαιδευτής:
Στο εν λόγω σεμινάριο θα διδάξει η Εμπειρογνώμονας κυρία Χρυστάλλα Καζαρά.
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ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
ΚΕΒΕ
-2Δικαίωμα Συμμετοχής: €180 + €34,20 Φ.Π.Α.
Η προδιαγραφή του προγράμματος εγκρίθηκε από την ΑνΑΔ.
Επιχορήγηση ΑνΑΔ  €119
Ποσό Πληρωτέο στο ΚΕΒΕ  €95,20 (€61 + €34,20 ΦΠΑ)
Δηλώσεις Συμμετοχής:
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως συμπληρώσουν τη σχετική δήλωση συμμετοχής και να την αποστείλουν στο
ΚΕΒΕ, Λεωφ. Γρίβα Διγενή 38 και Δεληγιώργη 3, Τ.Θ. 21455, 1509 Λευκωσία, Τηλ. 22889840, Φαξ. 22668630,
e-mail: gvenizelou@ccci.org.cy το αργότερο μέχρι τη Παρασκευή 22 Νοεμβρίου 2019.

Η πρακτική φύση και ο τύπος του προγράμματος είναι φανερό ότι θέτουν περιορισμούς στον αριθμό
των συμμετοχών γι’ αυτό θα γίνουν δεκτές αιτήσεις με σειρά προτεραιότητας
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο του προγράμματος κ. Χρίστο Ταντελέ, Τηλ.
22889840.

Με εκτίμηση,
Χρίστος Ταντελές
Ανώτερος Λειτουργός ΚΕΒΕ.
/ΓΒ

Τρόποι Πληρωμής
1.
Με Επιταγή στο όνομα του ΚΕΒΕ
2.
Κατάθεση στους πιο κάτω λογαριασμούς
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 0194-12-006537
ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 121-01-013924-01
IBAN NO.: CY 16 0020 0194 000 000 12 0065 3700
IBAN NO.: CY25005001210001210101392401
BIC: BCYPCY2N
BIC: HEBACY2N
3.
Μέσω της Υπηρεσίας JCC SMART πατώντας στον ακόλουθο σύνδεσμο:
https://www.jccsmart.com/e-bill/32522039
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Λευκωσία 26/11/2019
Ώρες
Διάρκεια
*
Εφαρμογής *
Από

Μέχρι

(ώρες :
λεπτά)

08:45

09:00

0.25

Ανάλυση περιεχομένου
(σημειώνεται το θεωρητικό και πρακτικό μέρος)

Εκπαιδευτής

Χρυστάλλα
Καζαρά

Εισαγωγή και στόχοι του προγράμματος
Βασικές Οικονομικές Καταστάσεις και η χρησιμότητα τους

09:00

10:30

1.50

10:30 10:45

0.25

-

Απεικόνιση και επεξήγηση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης
Απεικόνιση και επεξήγηση Ισολογισμού
Απεικόνιση και επεξήγηση Λογαριασμού Ταμειακών Ροών

Χρυστάλλα
Καζαρά

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
Βασικές Οικονομικές Καταστάσεις και η χρησιμότητα τους (συνέχεια)

10:45 12:45

2.00

-

12:45 13:45

Ανάλυση σημαντικών εννοιών και ορών
Χρήστες
Σκοπός της Λογιστικής Πληροφόρησης
Κεφαλαιουχικές και Λειτουργικές Δαπάνες
Μελέτες Περιπτώσεων – Παρουσίαση ελεγμένων λογαριασμών και εκθέσεων
Ορκωτών Ελεγκτών
Συγκριτική ανάλυση των Οικονομικών Καταστάσεων (ελεγμένων λογαριασμών)

1.00

13:45 15:30

1.75

15:30 15:45

0.25

Χρυστάλλα
Καζαρά

ΓΕΥΜΑ
Εκτίμηση και ερμηνεία των Οικονομικών Καταστάσεων διαμέσου των Λογιστικών
δεικτών
Κατηγορίες σημαντικότερων Αριθμοδεικτών και η χρησιμότητα τους
Ανατομία Αριθμοδεικτών
Σύγκριση Αριθμοδεικτών

Χρυστάλλα
Καζαρά

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
Εκτίμηση και ερμηνεία των Οικονομικών Καταστάσεων διαμέσου των Λογιστικών
δεικτών (συνέχεια)

15:45 17:15

1.50

Σύνολο Καθαρής
Διάρκειας ***

-

Μελέτη Περίπτωσης-Υπολογισμός κύριων Αριθμοδεικτών
Εκτίμηση/Ερμηνεία/Συμπεράσματα Οικονομικών Καταστάσεων
Αριθμοδεικτών

7:00
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διαμέσου

Χρυστάλλα
Καζαρά

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
ΚΕΒΕ

Δήλωση Συμμετοχής
Επιθυμούμε να σας πληροφορήσουμε ότι ενδιαφερόμαστε να συμμετάσχουμε στο Σεμινάριο που
διοργανώνει το ΚΕΒΕ με θέμα:
«ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ»

Στοιχεία Επιχείρησης / Οργανισμού
Όνομα Επιχείρησης:
Τηλ.

Φαξ.

Διεύθυνση:
Τ.Θ.

Τ.Κ.

E-MAIL:
Αρ. Συμμετεχόντων:



Λευκωσία, 26/11/2019 (ΚΕΒΕ Αίθουσα Σεμιναρίων 2ος Όροφος)

Στοιχεία Συμμετεχόντων
Ονόματα Συμμετεχόντων:

Θέση στην Εταιρεία:

1. ……………………………………………………………………

………………………………………………………………

2. ……………………………………………………………………

………………………………………………………………

3. ……………………………………………………………………

………………………………………………………………

4. ……………………………………………………………………

………………………………………………………………

«Εγώ ο/η _______________________________________________, δηλώνω ότι είμαι άνω των 18 ετών. Εξουσιοδοτώ το ΚΕΒΕ να χρησιμοποιούν
όλα τα πιο πάνω προσωπικά δεδομένα με σκοπό την συμμετοχή στο πιο πάνω σεμινάριο. ☐
Εξουσιοδοτώ το ΚΕΒΕ να μου αποστέλλουν παρόμοιας φύσης με την πιο πάνω εκδήλωση ενημερωτικό υλικό σε μελλοντικό χρόνο.☐
Ενημερώνομαι ότι δύναται να αναρτηθούν σε ιστοσελίδες ή/και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφίες ή/και βίντεο από τη συγκεκριμένη
εκδήλωση στις οποίες εμφανίζομαι, για σκοπούς προβολής της εκδήλωσης. Εάν δεν προβείτε στη σχετική εξουσιοδότηση προς το ΚΕΒΕ για τη
διατήρηση των δεδομένων σας για μελλοντική επικοινωνία, αυτά θα καταστραφούν με το πέρας της εκδήλωσης. Πέραν του δικαιώματος απόσυρσης
της συγκατάθεσής σας, διαθέτετε επίσης τα δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, φορητότητας, περιορισμού ή αντίταξης στην
επεξεργασία των δεδομένων σας, τα οποία μπορείτε να εξασκήσετε μέσω γραπτής αίτησης στο ΚΕΒΕ. Διαθέτετε επίσης το δικαίωμα καταγγελίας στο
Γραφείο Επιτρόπου Προσωπικών Δεδομένων».

Ημερομηνία …………………………………………………… Υπογραφή ……………………………………………………
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