
 

 

 

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΙ 

∆ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 

Βιωσιμότητα Επιχειρήσεων για την Αντιμετώπιση θεμάτων Ρύθμισης Καθυστερήσεων και 

Χορήγησης Νέων Χρηματοδοτήσεων  

Σεμινάριο ενημέρωσης 

15 Μαρτίου – 29 Μαρτίου 2017 

 

 

Οι οικονομικές μονάδες μοιάζουν με τους ζωντανούς οργανισμούς: δημιουργούνται, αναπτύσσονται, 

ακμάζουν, παρακμάζουν και πεθαίνουν, μέσα σε ένα περιβάλλον που οι παράγοντες αβεβαιότητας 

πληθαίνουν. Σήμερα όμως η πορεία των επιχειρήσεων καθίσταται δυσμενέστερη προϊούσας της 

υφιστάμενης οικονομικής συγκυρίας που μαστίζει τη χώρα.  

Το Ελληνικό Τραπεζικό σύστημα περισσότερο από κάθε άλλη φορά καλείται να επιτελέσει στο ακέραιο 

τον ρόλο του. Να αξιολογήσει σωστά τους κινδύνους των επιχειρήσεων, αναδιαρθρώνοντας - 

ρυθμίζοντας όπου απαιτείται και παρέχοντας στοχευμένα νέες πιστώσεις σε επιχειρήσεις με αναπτυξιακή 

δυναμική και πολλαπλασιαστικές συνέπειες για την οικονομία.  

Είναι επιβεβλημένη, επομένως, η διαρκής και συστηματική καταγραφή, παρατήρηση, ταξινόμηση, 

αξιολόγηση και αξιοποίηση των κάθε φορά διαθέσιμων δεδομένων για τη βιωσιμότητα των 

επιχειρήσεων από τα στελέχη χρηματοδοτήσεων των Τραπεζών ώστε να προετοιμάσουν αξιόπιστα 

εισηγητικά σημειώματα και να ληφθούν οι κατάλληλες αποφάσεις από τα εγκριτικά συμβούλια των 

Τραπεζών.  

Οι πρόσφατες αλλαγές του λογιστικού πλαισίου με την εισαγωγή των νέων Ελληνικών Λογιστικών 

Προτύπων και η διεύρυνση της χρήσης των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων απαιτούν συνεχή 

ενημέρωση των Τραπεζικών στελεχών ώστε να μπορούν αποτελεσματικά να αντλήσουν από τις 

οικονομικές καταστάσεις συμπεράσματα για τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων.   

 

 

 



 

Σκοπός:  

Η κατανόηση των αλλαγών στην αποτύπωση των οικονομικών καταστάσεων των επιχειρήσεων μετά 

την εφαρμογή των νέων Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων και της ευρύτερης χρήσης των ∆ιεθνών 

Λογιστικών Προτύπων.  

Αποτελεσματικές τεχνικές ανάλυσης των νέων οικονομικών καταστάσεων και διακρίβωση της 

βιωσιμότητας μιας επιχείρησης και της ικανότητας της να είναι συνεπής στην εξυπηρέτηση των 

υποχρεώσεων της. 

Μαθησιακά αποτελέσματα: 

Τα τραπεζικά στελέχη θα μπορούν να «διαβάσουν» σωστά ένα Ισολογισμό είτε με Ελληνικά Λογιστικά 

Πρότυπα είτε με ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα εξάγοντας συμπεράσματα για τη βιωσιμότητα της 

επιχείρησης που θα αξιοποιήσουν στη συνέχεια για την τεκμηριωμένη διατύπωση προτάσεων 

διαχείρισης ή και ανάληψης νέων κινδύνων από τα Τραπεζικά Ιδρύματα. 

Συμμετέχοντες: 

 Στελέχη Μονάδων Έγκρισης Επιχειρηματικών Πιστοδοτήσεων (Credit Division) 

 Στελέχη Μονάδων Risk Management Χαρτοφυλακίου Επιχειρηματικών Πιστοδοτήσεων (Risk 

Division) 

 Στελέχη Μονάδων Εισήγησης Επιχειρηματικών Πιστοδοτήσεων – Relationship Managers / Account 

Officers (Business Division) 

Εισηγητές:  

Χαράλαμπος Γκούντας 

Ο κ. Γκούντας κατέχει πτυχίο Οικονομικών Επιστημών από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. 

∆ιαθέτει 35ετή εμπειρία στο Τομέα της Χρηματοδότησης Επιχειρήσεων εργαζόμενος σε σημαντικές 

θέσεις ευθύνης μιας εκ των κορυφαίων Ελληνικών Ιδιωτικών Τραπεζών. Κατά τη διάρκεια της 

εκπαιδευτικής του σταδιοδρομίας ειδικεύτηκε στην εκπαίδευση στελεχών του χρηματοοικονομικού 

τομέα καθώς και πολλών μεγάλων Ελληνικών και Πολυεθνικών Επιχειρήσεων.  

Νικόλαος Γκούντας  

Ο Νίκος Γκούντας εργάζεται από το 2008 ως Υπεύθυνος Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του 

Κέντρου Λογιστικών Εφαρμογών (ΚΕ.ΛΕ). Κατέχει πτυχίο Λογιστικής και μεταπτυχιακό τίτλο “MSc in 

IFRS & Finance” από το Πανεπιστήμιο του Liverpool και είναι Global Partner του International 

Association of Certified Accountants and Financial Managers (IACAFM).   

 



 

Πολύκαρπος Γιώτης 

Ο Πολύκαρπος Γιώτης έχει εργαστεί για πάνω από 7 χρόνια ως Ορκωτός Λογιστής ενώ τα τελευταία 7 

χρόνια εργάζεται ως Financial Reporting Specialist του Ομίλου Ιατρικού Κέντρου Αθηνών έχοντας στις 

αρμοδιότητες του την προετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων τόσο μεμονομένων όσο και σε 

ενοποιημένη βάση εταιρειών του Ομίλου σύμφωνα με τα IFRS. Κατέχει πτυχίο Οικονομικών και 

Executive MBA από το Οικονομικό Παναπιστήμιο Αθηνών ενώ κατέχει επίσης Μεταπτυχιακό Τίτλο από 

το Ινστιτούτο Ορκωτών Ελεγτών Λογιστών της Ελλάδος (Ι.Ε.Σ.Ο.Ε.Λ). 

∆ιάρκεια: 40 ώρες.  

Χρόνος διεξαγωγής:  

 15, 16, 23, 24 & 29 Μαρτίου 2017 (ώρες 8.30-16.30) 

∆ίδακτρα: 750 €.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Αριθμός συμμετεχόντων: Μέχρι 20, κατά προτεραιότητα δηλώσεων συμμετοχής. 

Τόπος διεξαγωγής: Ελληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο, Μασσαλίας 1, Αθήνα. 

Για δηλώσεις συμμετοχής, συμπληρωματικές πληροφορίες, υποβολή προγράμματος στον ΟΑΕ∆ 

παρακαλούμε τηλεφωνήστε στο 210 33.86.429 (κα Παπουτσή). 

Ακύρωση εντός 5 εργάσιμων ημερών πριν από την ημερομηνία έναρξης  

συνεπάγεται επιβάρυνση ίση με το 1/2 των διδάκτρων. 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΚΑΙ ∆ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 

 
 
 

Θεματολογία  
 
 

 Παρουσίαση του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων και των 

∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων 

  Νόμος  4308/2014 περί εφαρμογής Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων 

 Έννοια  Οντότητας – Μεγέθους Επιχειρήσεων – Λογιστικά Συστήματα 

 Ουσιαστικές διαφορές των νέων προτύπων με το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο 

 Οικονομικές Καταστάσεις οντοτήτων (επιχειρήσεων) 

 Νέοι ορισμοί που εισάγονται με τον Ν.4308/2014 

 Ανάλυση σύνθεσης κονδυλίων παθητικού 

i. Καθαρή θέση 

ii. Προβλέψεις 

iii. Υποχρεώσεις μακροπρόθεσμες 

iv. Υποχρεώσεις βραχυπρόθεσμες 

 Ανάλυση σύνθεσης κονδυλίων ενεργητικού 

i. Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία  

ii. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία  

iii. Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 

 Ανάλυση  κατάστασης αποτελεσμάτων κατά λειτουργία  και κατ’ είδος 

 Ανάλυση κατάστασης μεταβολών καθαρής θέσεως  

 Ανάλυση κατάστασης χρηματοροών  

 Τεχνικές χρηματοοικονομικής ανάλυσης στη βάση των νέων  Λογιστικών Προτύπων – 

Πραγματικές οικονομικές καταστάσεις για αξιολόγηση  

 Κατηγορίες αριθμοδεικτών και η σημασία χρήσης τους στις οικονομικές καταστάσεις  

 Πραγματικοί ισολογισμοί για αξιολόγηση  

 Προσδιορισμός κεφαλαίου κίνησης 

 Προσδιορισμός βιωσιμότητας επιχείρησης 

 Παρατηρήσεις ορκωτών ελεγκτών και επίπτωση στα αποτελέσματα και τον ισολογισμό μιας 

επιχείρησης 

 Ανάλυση βιωσιμότητας επιχειρήσεων 

  Βραχυχρόνια ισορροπία επιχείρησης 

 Μακροχρόνια ισορροπία επιχείρησης 

  Συνολική αξιολόγηση επιχείρησης 



 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
ΚΑΙ ∆ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 

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 για την αποτελεσματική προσαρμογή της μεθοδολογίας που θα 

χρησιμοποιήσει ο εισηγητής.  

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 ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΟΜΕΝΟΥ 

Ονοματεπώνυμο: 
 
 

Τράπεζα/εταιρεία: 
 

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 10/3/2017  
στο e-mail: mpapoutsi@hba.gr ή στο fax: 210-3646122. 

 

Ευχαριστούμε για τη συμβολή σας στην αρτιότερη προετοιμασία του προγράμματος. 

Τομέας Επικοινωνίας ΕΤΙ 


