
ΤΙΤΛΟΣ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ:

Λογιστική
για µη λογιστές

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
Στόχος του σεµιναρίου είναι να εξηγηθούν µε σαφήνεια και πρακτικό τρόπο, βασικοί λογιστικοί 
όροι/αρχές καθώς και χρήσιµα εργαλεία χρηµατοοικονοµικής ανάλυσης και προγραµµατισµού σε 
όσους  δεν έχουν τις απαραίτητες γνώσεις λογιστικής. Ιδιαίτερα από το σεµινάριο θα επωφεληθούν 
επιχειρηµατίες και στελέχη τους, αυτοεργοδοτούµενοι και φοιτητές των οποίων ο κλάδος σπουδών 
δεν είχε σχέση µε τη λογιστική/χρηµατοοικονοµικά. Με το πέρας του σεµιναρίου οι συµµετέχοντες 
θα είναι σε καλύτερη θέση:

• Να αντιλαµβάνονται  τα σηµαντικά στοιχεία των 3 κυριότερων οικονοµικών καταστάσεων των   
 εταιρειών τους (ισολογισµού, λογαριασµού κερδοζηµιών και cash flow). Λογιστικά κερδη
 (στα χαρτιά µόνο) και πραγµατικά κέρδη: ποια η διαφορά. Η σηµασία των επικαιροποιηµένων
 (up to date) οικονοµικών καταστάσεων.
• Να µπορούν να αναλύουν και να ερµηνεύουν προσφατα στοιχεία των εν λόγω οικονοµικών τους  
 καταστάσεων και να αξιολογούν τις σχετικές τάσεις διαχρονικά. 
• Να συγκρίνουν την οικονοµική επίδοση της δικής τους εταιρείας τόσο µε τις αντίστοιχες των   
 κύριων ανταγωνιστών της όσο και µε τον µέσο όρο του τοµέα δραστηριοποίησης, για έγκαιρα
 διορθωτικά µέτρα 
• Να συνειδητοποιούν τους διάφορους κινδύνους που απειλούν όλες τις επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως  
 τοµέα δραστηριοποίησης (χρηµατοοικονοµικός κίνδυνος/κίνδυνος υψηλού δανεισµού, κίνδυνος  
 έλλειψης ρευστότητας, κίνδυνος αγοράς και λειτουργικός κίνδυνος) για έγκαιρη ελαχιστοποίηση
 των κινδύνων αυτών.
• Να αναλύουν και να ερµηνεύουν τους βασικούς αριθµοδείκτες (ratios) όπως Κερδοφορίας,   
 Ρευστότητας, χρεωστών, πιστωτών εµπορίου, αποθεµάτων (stocks), απόδοσης    
 κεφαλαίων/επενδύσεων, κεφαλαιουχικής επάρκειας. Πότε οι πιο πάνω αριθµοδείκτες είναι   
 χρήσιµοι και πότε παραπλανητικοί, οδηγώντας σε λανθασµένα συµπεράσµατα και αποφάσεις.
 Κίνδυνοι από την ωραιοποίηση δεικτών (window dressing).
• Να γνωρίζουν αν µια επιχείρηση είναι βιώσιµη. Break-even point/Sensitivity analysis.

To σεµινάριο θα είναι πρακτικό, µε παραδείγµατα προς αποφυγή και προς µίµηση. 



ΓΛΩΣΣΑ: Ελληνικά

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: 
Πέµπτη 22/10/2015 16:00-20:00

ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: Εκπαιδευτικό  Κέντρο GrantXpert Consulting,
28ης Οκτωβρίου 72 Γραφείο 201, 2414 Έγκωµη, Λευκωσία. 

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: €85 (συµπ/νου του ΦΠΑ) 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΗΣ: Αντώνης Χατζηχριστοδούλου 

Ο κ. Αντώνης Χατζηχριστοδούλου σπούδασε Οικονοµικά στο Lοndon School of Economics από 
όπου απέκτησε πτυχίο Β.Sc(Econ.) Συνέχισε στο City University of London από όπου απέκτησε 
πτυχίο MBA. Στα πιο πάνω πανεπιστήµια του Λονδίνου ειδικεύτηκε σε θέµατα λογιστικής και 
χρηµατοοικονοµικής ανάλυσης και προγραµµατισµού. Από τον Ιούνιο του 1977 µέχρι και την 
αφυπηρέτηση του τον Ιούλιο  του 2011 εργάστηκε σε διάφορες διευθυντικές θέσεις στην Τράπεζα 
Κύπρου αφού προηγουµένως είχε εργαστεί για 2 χρόνια στην Τράπεζα Αναπτύξεως ως Λειτουργός 
Χρηµατοδοτήσεων Επιχειρήσεων. 
Στις πιο πάνω θέσεις στον τραπεζικό τοµέα απέκτησε τεράστια εµπειρία σε σηµαντικά θέµατα που 
αφορούν τις ΜΜΕ όπως: αποτελεσµατικός χρηµατοοικονοµικός προγραµµατισµός επιχειρήσεων, 
ετοιµασία κατάλληλων επιχειρηµατικών σχεδίων, κριτήρια δανειοδοτήσεων τραπεζών, 
αναδιαρθρώσεις δανείων, οδηγίες χρηµατοδοτήσεων της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου προς 
Τραπεζικά Ιδρύµατα  του τόπου κτλ. Από τον Αύγουστο του 2011 είναι επισκέπτης Καθηγητής στο 
CIIM όπου διδάσκει Χρηµατοοικονοµικά και Τραπεζικά σε επίπεδο M.Sc/MBA και επίσης εργάζεται 
στη GrantXpert ως εξειδικευµένος χρηµατοοικονοµικός Σύµβουλος επιχειρήσεων.

Για συµµετοχή στο πιο πάνω σεµινάριο «Λογιστική για µη Λογιστές»
παρακαλούµε όπως συµπληρώσετε το παρακάτω έντυπο
και να το αποστείλετε στο email admin@grantxpert.eu 
µέχρι τις 16.10.15 το αργότερο.
 
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε
µε την κυρία Έλενα Στυλιανού στο
admin@grantxpert.eu ή µέσω τηλεφώνου στο 22669266.
 
Τίτλος: «Λογιστική για µη Λογιστές»  
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