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Η ανάγκη καταγραφής, ανάλυσης και ερμηνείας των χρηματοοικονομικών 
συναλλαγών είναι απαραίτητη για όλους τους οργανισμούς, ανεξάρτητα από 

το μέγεθος και τον κλάδο της βιομηχανίας στην οποία δραστηριοποιούνται. Η 
ικανότητα κατανόησης των οικονομικών στοιχείων στο σημερινό 

ανταγωνιστικό επιχειρηματικό περιβάλλον είναι απαραίτητη για κάθε 
εργαζόμενο και επιχειρηματία. Επιπλέον, η δυνατότητα ανάλυσης και 

ερμηνείας των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων μέσω λογιστικών δεικτών 

είναι ζωτικής σημασίας και ωφελεί σίγουρα όλους τους ιδιοκτήτες 
επιχειρήσεων, επιτρέποντάς τους να είναι πιο ενημερωμένοι, προσεκτικοί και 

να λαμβάνουν καλύτερες στρατηγικές αποφάσεις για την επιχείρησή τους. 
 

Σκοπός του προγράμματος είναι να δώσει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να κατανοήσουν τις βασικές έννοιες και 
το πλαίσιο ετοιμασίας των οικονομικών καταστάσεων, διευκολύνοντας με αυτό τον τρόπο την επικοινωνία τους με 

επαγγελματίες λογιστές και ορκωτούς ελεγκτές. Επιπρόσθετα, το σεμινάριο σκοπεύει να εκπαιδεύσει τους συμμετέχοντες 
με τα απαραίτητα εργαλεία για την ανάλυση και την ερμηνεία των οικονομικών καταστάσεων ώστε να είναι σε θέση: 

(α) να εντοπίζουν κρίσιμα οικονομικά σημεία και να λαμβάνουν έγκαιρα διορθωτικά βήματα και  

(β) να προσδιορίζουν τα οικονομικά πλεονεκτήματα και να επωφελούνται πιθανές υφιστάμενες επενδυτικές ευκαιρίες. 
Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να μάθουν και να εξασκηθούν  στην 

χρηματοοικονομική ανάλυση μέσω πρακτικών παραδειγμάτων και μελετών περίπτωσης εταιρικών οικονομικών 
καταστάσεων από διάφορους τομείς της οικονομίας. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί σε βασικές κατηγορίες δεικτών όπως η 

κερδοφορία, η ρευστότητα και η δανειακή επιβάρυνση. Τα αποτελέσματα θα εξηγηθούν και θα ερμηνευθούν για να 

απεικονίσουν την τρέχουσα οικονομική κατάσταση και τις χρηματοοικονομικές αποδόσεις των περιπτωσιολογικών 
μελετών. 

 

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση να: 

1. Να κατονομάζουν και να διατυπώνουν τους βασικούς όρους των οικονομικών καταστάσεων 
2. Να περιγράφουν και να ταξινομούν τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις ανά 

κατηγορία σύμφωνα με τους βασικούς αριθμοδείκτες 
3. Να περιγράφουν το κανονιστικό πλαίσιο που διέπει την προετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων 

4. Να διαχωρίζουν τους διάφορους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων και τις πληροφορίες που χρειάζονται 
5. Να διατυπώνουν την χρήση συγκριτικής ανάλυσης των Ελεγμένων Οικονομικών Καταστάσεων 

6. Να εντοπίζουν ενδείξεις οικονομικών προβλημάτων (οι οποίες εντοπίστηκαν από την ανάλυση των Οικονομικών 

Καταστάσεων) και να επιλέγουν έγκαιρα διορθωτικά μέτρα  
7. Να εκτελούν υπολογισμούς των βασικών χρηματοοικονομικών δεικτών και κυρίως, της ρευστότητας, των 

οικονομικών αποδόσεων και δανειακής επιβάρυνσης 
8. Να ερμηνεύουν χρηματοοικονομικούς δείκτες και να αξιολογούν αποτελεσματικά την οικονομική θέση και 

απόδοση της εταιρείας 

9. Να συμμετέχουν αποτελεσματικά σε σημαντικές συναντήσεις τόσο με επαγγελματίες λογιστές και ορκωτούς 
ελεγκτές όσο και με την Ανώτερη Διεύθυνση και το Διοικητικό Συμβούλιο και να απαντούν με αυτοπεποίθηση 

σε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με τα αποτελέσματα της δουλειάς τους 
 

Περιγραφή Υποψηφίων: Το πρόγραμμα απευθύνεται σε: 

• Mεσαία και ανώτερα στελέχη εταιρειών που δεν ανήκουν στην οικονομική διεύθυνση και συμμετέχουν στη 
λήψη στρατηγικών αποφάσεων ή/και στην διεκπεραίωση επιμέρους καθηκόντων. 

• Νέους επιχειρηματίες που χρειάζονται να έχουν βασικές γνώσεις Οικονομικών Καταστάσεων για να είναι σε 

θέση να επικοινωνούν με τους λογιστές/εξωτερικούς ελεγκτές/άλλους επαγγελματίες που συνεργάζονται. 

Ημερομηνία Διεξαγωγής:        01 & 09 / 02 / 2022  
          

Πόλη και Xώρος Διεξαγωγής:  ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ «CLEOPATRA» 
 

Το Επιμορφωτικό πρόγραμμα έχει διάρκεια 14 ώρες και θα διεξαχθεί σε δύο ημέρες. 

 
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

ΔΗΛΩΣΗ 
ΣΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ 

mailto:chamber@ccci.org.cy
http://www.ccci.org.cy/
https://forms.ccci.org.cy/analysisfinancialstatements/
https://forms.ccci.org.cy/analysisfinancialstatements/
https://forms.ccci.org.cy/analysisfinancialstatements/
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• Ιδιοκτήτες επιχειρήσεων που χρειάζονται να έχουν ικανοποιητικές γνώσεις κατανόησης Οικονομικών 

Καταστάσεων, να έχουν την ικανότητα να αναλύουν και να ερμηνεύουν τις οικονομικές καταστάσεις και την 
απόδοση της εταιρείας με στόχο να αναγνωρίζουν οικονομικές δυνατότητες και να διαχειρίζονται έγκαιρα 

οικονομικά προβλήματα. 
 

Εκπαιδεύτρια: Το εν λόγω πρόγραμμα θα διδάξει η κύπρια εμπειρογνώμονας κα. Χρυστάλλα Καζαρά. 
 

Δικαίωμα Συμμετοχής: €360 +  €68.40 Φ.Π.Α. 
Η προδιαγραφή του προγράμματος εγκρίθηκε από την ΑνΑΔ.       Επιχορήγηση από ΑνΑΔ → €238  
 

Ποσό Πληρωτέο στο ΚΕΒΕ   →  €190.40 (€122 +  €68.40 Φ.Π.Α) 
 

 

Δηλώσεις Συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως συμπληρώσουν ηλεκτρονικά τη σχετική 
δήλωση συμμετοχής πατώντας ΕΔΩ, το αργότερο μέχρι την Τρίτη 25 Ιανουαρίου 2022.  
 

Η πρακτική φύση και ο τύπος του προγράμματος θέτουν περιορισμούς στον αριθμό των συμμετοχών, γι’ αυτό οι 

αιτήσεις θα γίνονται δεκτές με σειρά προτεραιότητας. 
 

Σας ενημερώσουμε ότι τηρούνται αυστηρά όλα τα απαραίτητα μέτρα σύμφωνα με το διάταγμα του Υπουργού Υγείας 
ημερομηνίας 5/1/2022 το οποίο αναφέρει τα πιο κάτω: 
Από τη 10η Ιανουαρίου 2022 και ώρα 05.00 π.μ., η λειτουργία ξενοδοχείων ή/και τουριστικών καταλυμάτων διέπεται 
από τις κατευθυντήριες οδηγίες του Υπουργείου Υγείας και του Υφυπουργείου Τουρισμού και για πρόσωπα που 
διανυκτερεύουν ή/και χρησιμοποιούν τις υποδομές των εν λόγω υποστατικών απαιτείται: 
➢ η επίδειξη εν ισχύ πιστοποιητικού ολοκληρωμένου εμβολιασμού για την ασθένεια του COVID-19, ή εν ισχύ 

πιστοποιητικού ανάρρωσης από την ασθένεια του COVID-19, ή  
➢ η επίδειξη, για πρόσωπα τα οποία δεν δύνανται να εμβολιαστούν λόγω ιατρικού προβλήματος, του ιατρικού 

πιστοποιητικού που εκδίδει το Υπουργείο Υγείας και αρνητικής εργαστηριακής εξέτασης (PCR) για την ασθένεια 
του COVID-19 ή εξέτασης ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου για την ασθένεια του COVID-19 με τη δειγματοληψία 
να έχει πραγματοποιηθεί εντός 7 ημερών, ή 

➢ η επίδειξη, για πρόσωπα τα οποία έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό τους και έχει παρέλθει χρονικό διάστημα 
7 μηνών, χωρίς να έχουν λάβει ενισχυτική δόση του εμβολίου, του πιστοποιητικού εμβολιασμού και αρνητικής 
εργαστηριακής εξέτασης (PCR) με τη δειγματοληψία να έχει πραγματοποιηθεί εντός 72 ωρών, ή εξέτασης 
ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου για την ασθένεια του COVID-19 με τη δειγματοληψία να έχει πραγματοποιηθεί 
εντός 48 ωρών, ή  

➢ η επίδειξη, είτε πιστοποιητικού εμβολιασμού πρώτης δόσης εάν πρόκειται για εμβόλιο δύο δόσεων και 
ημερομηνία εμβολιασμού που δεν υπερβαίνει τις 35 ημέρες, είτε πιστοποιητικού εμβολιασμού για εμβόλιο μίας 
δόσης για τις πρώτες 14 ημέρες από την ημερομηνία εμβολιασμού, καθώς και αρνητικής εργαστηριακής 
εξέτασης (PCR) με τη δειγματοληψία να έχει πραγματοποιηθεί εντός 72 ωρών, ή εξέτασης ταχείας ανίχνευσης 
αντιγόνου για την ασθένεια του COVID-19 με τη δειγματοληψία να έχει πραγματοποιηθεί εντός 48 ωρών, εάν 
πρόκειται για πρόσωπα ηλικίας 18 ετών και άνω, και εντός 72 ωρών, εάν πρόκειται για πρόσωπα ηλικίας κάτω 
των 18 ετών. 

Υπενθυμίζεται ότι η χρήση προστατευτικής μάσκας είναι υποχρεωτική.  
 
Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνείτε με την κα. Ζωή Πιερίδου, Λειτουργό ΚΕΒΕ, 

στα τηλ. 22889746/15, email: z.pieridou@ccci.org.cy. 
 

Με εκτίμηση, 

Χρίστος Ταντελές 
Ανώτερος Λειτουργός ΚΕΒΕ 

 

ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
1. Με Επιταγή στο όνομα του ΚΕΒΕ 
2. Κατάθεση στους πιο κάτω λογαριασμούς: 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ             ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΑΡ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: 0194-12-006537            ΑΡ. 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 σύνδεσμο: https://www.jccsmart.com/e-bill/32522039 
 

*Η πληρωμή με μετρητά δεν θα γίνεται αποδεκτή, σύμφωνα με τους νέους κανονισμούς της ΑνΑΔ. 
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ 

ΤΡΙΤΗ 01/02/2022  

Ώρες  
Εφαρμογής¹  

Διάρκεια¹  Χρονοτοποθέτηση περιεχομένου 
 

Εκπαιδεύτρια 

Από Μέχρι (ώρες) 

08.30 09.15 0,75 

Introduction 
• Welcome note  
• Participants’ introduction 
• Icebreaker 
• Program Objectives 
• Detailed Explanation of the seminar areas 

Χρυστάλλα 
Καζαρά 

09.15 10.00 0,75 

Basis for Preparation 
 
✓ Distinguish between International Financial Reporting Standards (IFRS) and 

International Accounting Standards (IAS) 
 
✓ IAS 1 - Presentation of Financial Statements 

• Minimum requirements 
• Going concern 
• Accrual basis of accounting  
• Current/non-current distinction 
• Materiality 
• Reporting Period 
• Comparative Information 

Χρυστάλλα 
Καζαρά 

10.00 10.15 0,25 Διάλειμμα  

10.15 11.30 1,25 

Basis for Preparation (cont’d) 
✓ IAS 7 - Cash Flow Statements 

• Presentation requirements 
• Case studies 
• Exercise 

Χρυστάλλα 
Καζαρά 

11.30 12.30 1,00 

Basis for Preparation (cont’d) 
✓ IAS 2    - Inventories 
✓ IAS 8    - Accounting Policies 
✓ IAS 10  - Events after the reporting period 
✓ IAS 16  - Property, Plant and Equipment 
✓ IAS 18  - Revenue 

Χρυστάλλα 
Καζαρά 

12.30 13.30 1,00 Γεύμα  

13.30 15.15 1,75 

Financial Statements and their usefulness 
• Important terminology 
• Users 
• Purpose of Financial Position and Financial Performance 
• Capital expenditure 

Revenue Expenditure 

Χρυστάλλα 
Καζαρά 

15.15 15.30 0,25 Διάλειμμα  

15.30 17.00 1,50 

Basic Financial Statements & other mandatory information 
• Statement of profit or loss and other comprehensive income 
• Statement of Financial Position 
• Statement of changes in equity 
• Statement of Cash Flows 
• Notes 
• Comparative Information 

Χρυστάλλα 
Καζαρά 

Διάρκεια 
Κατάρτισης ² 

7,00   
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ 

ΤΕΤΑΡΤΗ 09/02/2022 

Ώρες  
Εφαρμογής¹  

Διάρκεια¹  Χρονοτοποθέτηση περιεχομένου 
 

Εκπαιδεύτρια 

Από Μέχρι (ώρες) 

08.30 09.45 1,75 

Case Studies 
 

• Audited Financial Statements 
• Auditors’ report 
• Comparative analysis of Audited Financial Statements 

Χρυστάλλα 
Καζαρά 

09.45 10.00 0,25 Διάλειμμα  

10.00 12.00 2,00 

Financial Ratios 
 

• Categories of key Financial Ratios 
• Usefulness 
• Method of calculation 
• Comparison 

Χρυστάλλα 
Καζαρά 

12.00 13.00 1,00 Γεύμα  

13.00 14.45 1,75 

Interpretation of the Financial Statements through Financial Ratios  
  

• Illustrative examples 
• Analysis of different Industries 
• Explanation and Critical evaluation of current financial position and performance 
• Discussion 

 

Χρυστάλλα 
Καζαρά 

14.45 15.00 0,25 Διάλειμμα  

15.00 17.00 2,00 

 Evaluation and Interpretation of the Financial Statements through Financial 
Ratios  
 

• Case study – practical application of key financial ratios 
• Evaluation/Interpretation/Conclusions from Financial Statements emanating from 

calculation of financial ratios 

• Questions 
• Summary, recap, key takeaways 

 

Χρυστάλλα 
Καζαρά 

Διάρκεια 

Κατάρτισης ² 
7,00   
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