
 

 

 

 

 

 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  

Σεμινάριο εξειδικευμένων γνώσεων  

27 Μαρτίου 2009 

 

Ο χώρος της χρηματοοικονομικής διοίκησης παρουσιάζει σημαντικές αλλαγές τα τελευταία 
χρόνια ως απόρροια των μεταβολών στο παγκόσμιο οικονομικό και επιχειρηματικό 
περιβάλλον. Στο νέο πλαίσιο που σταδιακά διαμορφώνεται, η επίτευξη  εύρυθμης 
χρηματοοικονομικής λειτουργίας είναι απαραίτητη για κάθε επιχείρηση και οργανισμό, 
προκειμένου να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητά του και να βελτιωθούν οι επιδόσεις του. Η 
αυξανόμενη όμως πολυπλοκότητα των σύγχρονων προβλημάτων της χρηματοοικονομικής 
επιστήμης καθιστά αναγκαία, όχι μόνο τη θεωρητική εμβάθυνση στη φύση και την έννοια των 
προβλημάτων αυτών, αλλά πολύ περισσότερο στην ανάπτυξη συγκεκριμένων μεθοδολογιών 
για την αντιμετώπισή τους, μέσα σε ορθολογικά και ρεαλιστικά πλαίσια. 

Σκοπός:  

Να παρουσιαστούν συστηματικά: 

• Οι βασικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις 

• Η στατική χρηματοοικονομική ισορροπία 

• Η δυναμική χρηματοοικονομική ισορροπία 

• Οι χρηματοοικονομικοί δείκτες και η ανάλυση βιωσιμότητας μιας επιχείρησης 

• Η πρόβλεψη της πτώχευσης των επιχειρήσεων 

• Τα συστήματα υποστήριξης αποφάσεων σε σχέση με την πιστωτική πολιτική 

• Η αποδοτικότητα, ο κίνδυνος και η ανάλυση του νεκρού σημείου 

• Ο πίνακας πηγών και χρήσεων κεφαλαίων 

• Μέθοδοι χρηματοοικονομικής πρόβλεψης 

Μαθησιακά αποτελέσματα:  

Η κατανόηση από τους εκπαιδευομένους: 

• της χρησιμότητας της Γενικής Λογιστικής ως επιστημονικού εργαλείου για την περιγραφή 
του κύκλου εκμετάλλευσης μιας βιομηχανικής επιχείρησης, 

• της φιλοσοφίας της χρηματοοικονομικής λειτουργίας σε μια επιχείρηση που βρίσκεται 
αντιμέτωπη με αποφάσεις επένδυσης και χρηματοδότησης, 



 

• της χρησιμότητας των χρηματοοικονομικών καταστάσεων για τη μέτρηση της 
ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, 

• των βασικών εννοιών της χρηματοοικονομικής ισορροπίας, όπως κεφάλαιο κίνησης, 
ανάγκες σε κεφάλαιο κίνησης, ταμειακό αποτέλεσμα, 

• της χρήσης δεικτών για την πρόβλεψη της πτώχευσης των επιχειρήσεων, 

• της επίδρασης του δανείου στην απόδοση των ιδίων κεφαλαίων (χρηματοοικονομική 
αποδοτικότητα), 

• της χρησιμότητας του πίνακα χρηματοδότησης στην ανάλυση των επιχειρήσεων, ως 
εργαλείου διάγνωσης και ελέγχου, 

• των μεθόδων πρόβλεψης των αναγκών της εκμετάλλευσης και του ποσοστού της 
εξωτερικής χρηματοδότησης. 

Συμμετέχοντες:  

Υπάλληλοι και στελέχη που απασχολούνται κυρίως σε: 

• διευθύνσεις χρηματοδότησης τραπεζικών ομίλων 

• υπηρεσίες ανάλυσης χρηματοοικονομικών καταστάσεων και εκτίμησης του πιστωτικού 
κινδύνου. 

Επιπλέον ενδείκνυται για στελέχη 

• οικονομικών υπηρεσιών 

• τμημάτων risk management. 

Προαπαιτούμενα:  

Οι συμμετέχοντες πρέπει να διαθέτουν βασικές γνώσεις Γενικής Λογιστικής. 

Εισηγητές:  

Κωνσταντίνος Ζοπουνίδης:  Καθηγητής και Διευθυντής του Εργαστηρίου Συστημάτων 
Χρηματοοικονομικής Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης. 

Μιχάλης Δούμπος: Επίκουρος Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης. 

Διάρκεια: 8 ώρες  

Χρόνος διεξαγωγής: 27 Μαρτίου 2009 (ώρες 8:30 - 16:30) 

Δίδακτρα: 280 € 

 

 
Αριθμός συμμετεχόντων: Μέχρι 20, κατά προτεραιότητα δηλώσεων συμμετοχής. 

Τόπος διεξαγωγής: Ελληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο, Σίνα 11, Αθήνα. 

Για δηλώσεις συμμετοχής, συμπληρωματικές πληροφορίες, υποβολή προγράμματος στον ΟΑΕΔ 

παρακαλούμε τηλεφωνήστε στο 210 33.86.411 (κ. Τασάκος). 

Ακύρωση εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία έναρξης  

συνεπάγεται επιβάρυνση ίση με το 1/2 των διδάκτρων. 
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Θεματολογία 
 

 

 

• Κύκλος εκμετάλλευσης μιας βιομηχανικής επιχείρησης 

• Βασικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις 

• Κεφάλαιο κίνησης, ανάγκες του κύκλου εκμετάλλευσης, ταμειακό αποτέλεσμα 

• Κύκλος εκμετάλλευσης και διάρθρωση ισολογισμών 

• Ανάγκη χρηματοδότησης της εκμετάλλευσης και διάγραμμα ροών 

• Χρηματοοικονομικοί δείκτες 

• Αποδοτικότητα, επίδοση της διαχείρισης, φερεγγυότητα 

• Πρόβλεψη πτώχευσης των επιχειρήσεων 

• Μονοδιάστατη στατιστική 

• Πολυδιάστατη στατιστική 

• Ανάλυση νεκρού σημείου 

• Χρηματοοικονομική μόχλευση, επίδραση του δανείου στην απόδοση των ιδίων κεφαλαίων 

• Διαφορικός ισολογισμός 

• Χρήσεις και πηγές κεφαλαίων 

• Αυτοχρηματοδότηση 

• Πίνακας χρηματοδότησης 

• Χρηματοοικονομική πρόβλεψη 

• Ποσοστό πωλήσεων 

• Ποσοστό εξωτερικής χρηματοδότησης 

• Μέθοδος της απλής γραμμικής παλινδρόμησης. 
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Η εκπαιδευτική διαδικασία συνιστά σχέση αμφίδρομης ουσιαστικής επικοινωνίας εκπαιδευτή και 

συμμετεχόντων. Η αποτελεσματικότητα της επικοινωνίας αυτής καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από το 

σχετικό με το σεμινάριο υπόβαθρο, τις ανάγκες και τις προσδοκίες των συμμετεχόντων. 

Συγκεκριμένα, ζητήματα όπως η εργασιακή εμπειρία, το εκπαιδευτικό υπόβαθρο και τα ειδικότερα οφέλη 

που προσδοκούν οι συμμετέχοντες να αποκομίσουν από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα συνιστούν 

καθοριστικούς παράγοντες, που πρέπει να συνεκτιμώνται από τον εισηγητή.  

Tα παρακάτω στοιχεία είναι απολύτως εμπιστευτικά και θα χρησιμοποιηθούν μόνο από το ΕΤΙ. Οι 

πληροφορίες αυτές θα βοηθήσουν τον εισηγητή να διαμορφώσει το κατάλληλο εκπαιδευτικό «μείγμα» 

που θα μεγιστοποιήσει το δικό σας όφελος. 

 

ΠΡΟΦΙΛ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥ 

Τράπεζα/εταιρεία: 
 

Ονοματεπώνυμο: 
 
 Μονάδα: 

 
Σημερινά επαγγελματικά καθήκοντα (σύντομη περιγραφή): 
 
 
Χρόνια προϋπηρεσίας: ……… Προηγούμενες θέσεις εργασίας (εντός ή εκτός τραπεζικού 
χώρου):   
 

Σπουδές – ειδικότητες: 
 

Θέματα σχετικά με το πρόγραμμα που γνωρίζετε με οποιονδήποτε τρόπο (π.χ. 
εμπειρία, εκπαίδευση, αναγνωστικά ενδιαφέροντα): 

Εκπαιδευτικά προγράμματα που έχετε παρακολουθήσει για το ίδιο ή παρεμφερές 
θέμα: 
 
Θεματικές ενότητες στις οποίες θα επιθυμούσατε να δώσει μεγαλύτερη έμφαση ο 
εισηγητής: 
 
 
 
Παρακαλούμε στείλτε το συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο μέχρι τις 20/3/2008  

στο e-mail: ntassakos@hba.gr ή στο fax: 210-3646122. 

 

Ευχαριστούμε για τη συμβολή σας στην αρτιότερη προετοιμασία του προγράμματος. 

Τομέας Επικοινωνίας ΕΤΙ 


