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Το σεμινάριο διεξάγεται μέσω webex

Το σεμινάριο έχει ως σκοπό την μελέτη και την ανάλυση των λογιστικών καταστάσεων, αλλά και
την αξιολόγησή τους με την χρήση χρηματοοικονομικών αριθμοδεικτών. Το σεμινάριο αυτό
παρουσιάζει ευρεία ανάλυση και κάλυψη των διαφόρων πλευρών του χρηματοοικονομικού
γίγνεσθαι των επιχειρήσεων, και αποτελεί την βάση για την περαιτέρω ανάπτυξη του
συγκεκριμένου γνωστικού αντικειμένου.
Το συγκεκριμένο σεμινάριο στοχεύει να οδηγήσει στην περαιτέρω κατανόηση των λογιστικών
καταστάσεων και των περιπτώσεων χειραγώγησης των χρηματοοικονομικών μεγεθών, με σκοπό
να βοηθήσει τους χρήστες της λογιστικής πληροφόρησης στην πραγματοποίηση και την λήψη
ορθολογικών κρίσεων και αποφάσεων σχετικά με την χρηματοοικονομική πορεία των
επιχειρήσεων.
Σε ποιους απευθύνεται
Το σεμινάριο απευθύνεται σε ιδιώτες επενδυτές, στελέχη της χρηματιστηριακής αγοράς, στελέχη
τραπεζών, φοιτητές οικονομικών σχολών καθώς και σε οιονδήποτε ενδιαφερόμενο επιθυμεί να
εντρυφήσει στον κόσμο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, της λογιστικής πληροφόρησης
και της κριτικής χρηματοοικονομικής ανάλυσης και αξιολόγησης.
Σκοπός
Σκοπός του σεμιναρίου είναι η κατανόηση των λογιστικών καταστάσεων και των αριθμοδεικτών
που χρησιμοποιούνται για την χρηματοοικονομική ανάλυση των λογιστικών καταστάσεων.
Το σεμινάριο εστιάζει στον εντοπισμό των περιπτώσεων χειραγώγησης και στην αποτίμηση
της επιχείρησης, ώστε να συμβάλει στην λήψη ορθολογικών επενδυτικών αποφάσεων.

Πρόγραμμα σεμιναρίου
ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Γενικά
Χρήστες των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
Λογιστικές Αρχές και Ποιοτικά Χαρακτηριστικά της Λογιστικής Πληροφόρησης
Παρουσίαση της Λογιστικής Πληροφόρησης: Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ)
και Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ)
ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Γενικά
Σκοπός και Χρησιμότητα των Λογιστικών Καταστάσεων
Έννοιες Ενεργητικού, Παθητικού, Καθαρής θέσης, Αποτελεσμάτων, Ισοζυγίων
Ισολογισμός: Διάρθρωση
Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης: Διάρθρωση
Κατάσταση Ταμειακών Ροών: Διάρθρωση
Κατάρτιση Λογιστικών Καταστάσεων
Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 1 “Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων”
Εφαρμογές
ΕΝΟΤΗΤΑ 3: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ
Γενικά
Χρηματοοικονομική Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων
Αριθμοδείκτες
-Αριθμοδείκτες Ρευστότητας
-Αριθμοδείκτες Δραστηριότητας
-Αριθμοδείκτες Αποδοτικότητας
-Αριθμοδείκτες Διάρθρωσης Κεφαλαίων και Βιωσιμότητας
-Επενδυτικοί Αριθμοδείκτες
-Λοιποί Αριθμοδείκτες
Εφαρμογές
ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Γενικά
Εσωτερική Αξία Μετοχής
Μοντέλα Αποτίμησης Επιχείρησης και Προβλέψεις
Αποτίμηση και Λήψη Επενδυτικών Αποφάσεων: Αγορά ή Πώληση της Μετοχής;
Εφαρμογές
ΕΝΟΤΗΤΑ 5: ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗ ΚΕΡΔΩΝ
Γενικά
Χειραγώγηση των Οικονομικών Καταστάσεων και Λογιστική Απάτη
Τρόποι και Μέσα Χειραγώγησης των Οικονομικών Καταστάσεων
Ενδείξεις Χειραγώγησης και Απάτης: Τι να Προσέχει ο Επενδυτής;
Οικονομετρική Ανάλυση της Χειραγώγησης
Εφαρμογές
Προϋποθέσεις παρακολούθησης
Απαιτούνται βασικές γνώσεις λειτουργίας της χρηματιστηριακής αγοράς
(δεν απαιτούνται γνώσεις λογιστικής).

Στόχοι
Ολοκληρώνοντας το σεμινάριο, οι συμμετέχοντες:
- θα έχουν κατανοήσει την διάρθρωση
και την χρησιμότητα των λογιστικών καταστάσεων,
- θα έχουν γνώση των διαφόρων κατηγοριών
αριθμοδεικτών που επιδιώκουν να σκιαγραφήσουν
και να περιγράψουν το χρηματοοικονομικό profile
και τις δυνάμεις και αδυναμίες των επιχειρήσεων,
- θα έχουν κατανοήσει την αλληλεπίδραση και την
συνδυαστική χρήση των αριθμοδεικτών με τα
δημοσιευόμενα λογιστικά μεγέθη των επιχειρήσεων,
- θα αντιλαμβάνονται τις περιπτώσεις χειραγώγησης
και λογιστικής απάτης,
- θα έχουν κατανοήσει την συμβολή της αποτίμησης
της επιχείρησης στην λήψη ορθολογικών επενδυτικών
αποφάσεων,
- θα έχουν κατανοήσει την χρησιμότητα των λογιστικών
πληροφοριών για τον έλεγχο των επιχειρήσεων.

23,25,27 Νοεμβρίου &
1,2 Δεκεμβρίου 2020
17:30 - 21:30

16 Νοεμβρίου 2020
€ 220 + ΦΠΑ
Το σεμινάριο διεξάγεται
εξ αποστάσεως μέσω WEBEX
Δρ Γεώργιος Ιατρίδης

Διευκρινήσεις
Οι συμμετέχοντες θα λάβουν την ύλη
καθώς επίσης και βεβαίωση
παρακολούθησης του σεμιναρίου.

Εισηγητής
Ο Δρ Γεώργιος Ιατρίδης είναι καθηγητής Λογιστικής και
Χρηματοοικονομικής στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και διευθυντής του Μεταπτυχιακού
Προγράμματος “Λογιστική και Ελεγκτική”. Ο Δρ Ιατρίδης είναι associate
editor του International Review of Financial Analysis (Elsevier) και έχει
δημοσιεύσει περισσότερα από 50 επιστημονικά άρθρα σε διεθνή
ακαδημαϊκά περιοδικά. Έχει εργαστεί ως καθηγητής Λογιστικής και
Χρηματοοικονομικής στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του
University of Manchester. Έχει επίσης διδάξει ως επισκέπτης καθηγητής
στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο London School of Economics, στο
Universit Paris-Dauphine και στο EDHEC Business School. Ο Δρ Ιατρίδης
σπούδασε λογιστική και χρηματοοικονομικά σε μεταπτυχιακό επίπεδο
στο University of Manchester (PhD) και στο University of Southampton
(MSc). Πριν από τις μεταπτυχιακές σπουδές, σπούδασε την οικονομική
επιστήμη στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ο Δρ Ιατρίδης υπήρξε επίσης
Αναπληρωτής Πρόεδρος του Συμβουλίου Ποιοτικών Ελέγχων της
Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων του Υπουργείου
Οικονομικών. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν κυρίως στην
ποιότητα της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και τις οικονομικές
συνέπειες των λογιστικών πολιτικών και επιλογών.

Μεθοδολογία
Η παρουσίαση του σεμιναρίου
ακολουθεί μια εξαιρετικά πρακτική και
χρηστική προσέγγιση, χωρίς σύνθετες
θεωρητικές αναλύσεις, επιτρέποντας
έτσι την ουσιαστική κατανόηση του
θέματος.
Τρόπος Πληρωμής
Τα δίδακτρα κατατείθενται στην
Alpha Bank, αριθμός λογαριασμού
101-00-2002-046556 ή ΙΒΑΝ
GR65 0140 1010 1010 0200 2046 556.
Το καταθετήριο της Τράπεζας, με
το ονοματεπώνυμο του καταθέτη,
θα πρέπει να αποστέλλεται στην
ATHEXacademy μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου στο:
ATHEXacademy@athexgroup.gr

Αίτηση συμμετοχής

