
 

 

 

 

 

 

ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ (IAS / IFRS) 

Σεμινάριο ενημέρωσης 

26 - 28  Σεπτεμβρίου 2007  

 

Η υποχρέωση των εισηγμένων εταιρειών να καταρτίζουν τις οικονομικές καταστάσεις τους με 
βάση τα ΔΛΠ/ΔΠΧΠ επεκτείνεται σε επίπεδο ομίλων, με συνέπεια ο αριθμός των εταιρειών 
που εφαρμόζουν τα ΔΛΠ να είναι αρκετά μεγάλος, δηλαδή πολλαπλάσιος του αριθμού των 
εισηγμένων επιχειρήσεων.  

Οι αδυναμίες που εμφανίστηκαν κατά την πρώτη εφαρμογή των ΔΛΠ δεν ήταν λίγες και 
οφείλονταν κυρίως, πέρα από την έλλειψη εμπειρίας, στην πολυπλοκότητα των απαιτούμενων 
αποτιμήσεων κάποιων περιουσιακών στοιχείων, αλλά και κάποιων πληροφοριών που είναι 
υποχρεωτικό να παρατίθενται κατά ΔΛΠ. 

Αποτέλεσμα των αδυναμιών αυτών ήταν η δυσχέρεια στην ανάλυση των κατά ΔΛΠ 
οικονομικών καταστάσεων, η οποία οξύνεται από την έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων εκ 
μέρους των αναλυτών.  

Σκοπός:  

Να παρασχεθεί συστηματική τεχνογνωσία σχετικά με:  

• τις βασικές απαιτήσεις των ΔΛΠ, 

• τις κύριες διαφορές των ΔΛΠ από την ελληνική νομοθεσία και πρακτική, 

• το περιεχόμενο και τον τρόπο σύνταξης των κατά ΔΛΠ ισολογισμού, κατάστασης 
αποτελεσμάτων χρήσης, πίνακα μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και κατάστασης ταμειακών ροών, 

• το περιεχόμενο και τον τρόπο σύνταξης των κατά ΔΛΠ ενδιάμεσων οικονομικών 
καταστάσεων, 

• το περιεχόμενο των σημειώσεων (προσάρτημα) κατά τα ΔΛΠ (αναλύσεις κονδυλίων, 
πληροφορίες κατά τομέα, συναλλαγές με συνδεόμενα μέρη κ.λπ.), 

• το περιεχόμενο και τον τρόπο σύνταξης των κατά ΔΛΠ ενοποιημένων οικονομικών 
καταστάσεων,  

• τις ενέργειες των επιχειρήσεων για την εφαρμογή των ΔΛΠ και ιδιαίτερα για τις πρώτες 
χρήσεις εφαρμογής των ΔΛΠ.   

Για την επίτευξη των σκοπών αυτών θα χρησιμοποιηθούν παραδείγματα πρώτης χρήσης (με τις 
συνηθέστερες προσαρμογές) παραδείγματα δεύτερης χρήσης (με περισσότερα δεδομένα), καθώς 
και ανάλυση πραγματικών περιπτώσεων (case studies). 



 

Μαθησιακά αποτελέσματα:  

Η κατανόηση από τους εκπαιδευομένους: 

• της φιλοσοφίας των ΔΛΠ και των νέων εννοιών και πρακτικών, όπου αυτά 
διαφοροποιούνται από την ελληνική λογιστική νομοθεσία και πρακτική 

• των επιπτώσεων από την εφαρμογή των ΔΛΠ σε βασικούς λογαριασμούς των οικονομικών 
καταστάσεων (άυλα περιουσιακά στοιχεία, πάγια, προβλέψεις κ.λπ.) 

• της έννοιας και του τρόπου λειτουργίας των αναβαλλόμενων φόρων 

• του περιεχομένου όλων των οικονομικών καταστάσεων (σε επίπεδο ομίλου, μητρικής 
εταιρείας, ενδιάμεσων και ετήσιων οικονομικών καταστάσεων) 

• της σημαντικότητας των εκτιμήσεων της διοίκησης για τα ΔΛΠ 

• των συνηθισμένων σφαλμάτων και του εντοπισμού / διόρθωσής τους  

• των επιδράσεων των ΔΛΠ στην ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων. 

Συμμετέχοντες:  

Υπάλληλοι και στελέχη κυρίως των  

• διευθύνσεων χρηματοδότησης τραπεζικών ομίλων  

• υπηρεσιών ανάλυσης οικονομικών καταστάσεων και αποτίμησης χαρτοφυλακίων. 

Επιπλέον ενδείκνυται για στελέχη  

• οικονομικών υπηρεσιών  

• υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου. 

Προαπαιτούμενα: Οι συμμετέχοντες πρέπει να διαθέτουν βασικές γνώσεις λογιστικής. 

Εισηγητής:  

Ιωάννης Φίλος: Διδάσκων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και Παντείου Πανεπιστημίου, 
Ελεγκτής και Σύμβουλος Ελέγχου.   

Διάρκεια: 16 ώρες. 

Χρόνος διεξαγωγής:  

 26 - 27 Σεπτεμβρίου 2007 (ώρες 16:30 - 20:30),  

 28 Σεπτεμβρίου 2007 (ώρες 8:30 - 16:30) 

Δίδακτρα: 400 €. 

 
 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 

 
• Οι κύριες διαφορές των ΔΛΠ από την ελληνική νομοθεσία και πρακτική (συνοπτική 

πρακτική προσέγγιση, για δημιουργία μιας καταρχήν συνολικής εικόνας ) 

• Πάγια στοιχεία και εναλλακτικές μέθοδοι παρουσίασης  

• Χρηματοδοτικές μισθώσεις       

• Έξοδα ερευνών και ανάπτυξης και λοιπά άυλα στοιχεία  

• Λοιπά στοιχεία ενεργητικού (απαιτήσεις, χρεόγραφα, μεταβατικοί λογαριασμοί)  

• Προβλέψεις - ενδεχόμενες υποχρεώσεις (περιλαμβάνοντας και τις προβλέψεις για παροχές 
προς το προσωπικό) 

• Φορολογικές επιπτώσεις επομένων χρήσεων (deferred taxes) 

• Λοιποί λογαριασμοί (κόστος δανεισμού, αναγνώριση εσόδων κ.λπ.) 

• Γεγονότα μεταγενέστερα της ημερομηνίας του ισολογισμού 

• Καταστάσεις ταμειακών ροών       

• Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις 

• Αναφορές στο προσάρτημα (αναλύσεις κονδυλίων, πληροφορίες κατά τομέα, συναλλαγές 
με συνδεόμενα μέρη κ.λπ.)      

• Οι εκτιμήσεις της διοίκησης 

• Συνήθη σφάλματα και εντοπισμός / διόρθωσή τους (και ανάγκη για συμφωνία κερδών εις 
νέο ενάρξεως) 

• Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις κατά ΔΛΠ  

• Η πρώτη εφαρμογή των ΔΛΠ 

• Μεταβολές των μεγεθών στις οικονομικές καταστάσεις (& με τη χρήση αριθμοδεικτών)  

• Ανάλυση και αξιολόγηση των στοιχείων του προσαρτήματος 

• Ενέργειες προετοιμασίας των επιχειρήσεων για την εφαρμογή των ΔΛΠ   

• Εμπλεκόμενοι, συνεργασίες, συντονισμός ενεργειών σε επίπεδο μητρικής, θυγατρικών και 
συγγενών εταιρειών του ομίλου 

• Προϋποθέσεις για αξιοπιστία των υπολογιζόμενων μεγεθών και στοιχείων 

• Υπολογισμοί κρίσιμων μεγεθών  

• Ο ρόλος των ελεγκτών (εσωτερικών και εξωτερικών) στην πρώτη εφαρμογή των ΔΛΠ 

• Ολοκληρωμένο θεωρητικό παράδειγμα πρώτης και δεύτερης χρήσης  

• Πραγματικά case studies από δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις αρκετών 
εισηγμένων εταιρειών.  
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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 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 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 19/9/2007 

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

Ευχαριστούμε για τη συμβολή σας στην αρτιότερη προετοιμασία του προγράμματος. 

Τομέας Επικοινωνίας ΕΤΙ 


