Αρχές λογιστικής για ιδιοκτήτες
επιχειρήσεων χωρίς λογιστικές γνώσεις
(Accounting for non-Accountants)
Στόχος:
Το πρόγραμμα αποσκοπεί στο να καλύψει τις ανάγκες κατάρτισης και να
εμπλουτίσει τις γνώσεις που σχετίζονται με τις βασικές λογιστικές αρχές,
οι οποίες απαιτούνται κατά την ετοιμασία και ανάλυση των οικονομικών
καταστάσεων και λογιστικών αποτελεσμάτων μιας επιχείρησης.
Η ανάγκη του προγράμματος προέκυψε από το γεγονός ότι πολλοί
ιδιοκτήτες επιχειρήσεων, δεν έχουν καθόλου λογιστικές γνώσεις των
οικονομικών δεδομένων της επιχείρησης τους.
Σκοπός:
Με τη λήξη του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση:
α. Σε επίπεδο εμπλουτισμού γνώσεων

Να ερμηνεύουν τις βασικές λογιστικές αρχές που διέπουν τις
καθημερινές συναλλαγές της επιχείρησής τους

Να ορίζουν τα διάφορα λογιστικά στοιχεία της επιχείρησής τους

Να διαχωρίζουν την διαφορά μεταξύ λειτουργικών και
κεφαλαιουχικών δαπανών της επιχείρησής τους.

Να διαχωρίσουν τις οικονομικές λειτουργίες της επιχείρησης
από τις προσωπικές τους δαπάνες

Να διακρίνουν μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και
υποχρεώσεων της επιχείρησης τους

Να αντιλαμβάνονται την διαφορά μεταξύ ταμειακών ροών και
κερδοφορίας της επιχείρησης τους.
β. Σε επίπεδο αναβάθμισης δεξιοτήτων

Να καταχωρούν σε απλό ηλεκτρονικό φύλλο λογαριασμού, τις
καταθέσεις και πληρωμές μέσω τράπεζας

Να κατασκευάζουν απλές οικονομικές καταστάσεις για τον
υπολογισμό του κέρδους της επιχείρησής τους

Να ελέγχουν το ύψος των λειτουργικών δαπανών της
επιχείρησής τους.
γ. Σε επίπεδο βελτίωσης στάσεων

Να χειρίζονται οικονομικούς κίνδυνους από πιθανές απώλειες
από χρεώστες

Να υιοθετούν τις βασικές αρχές λογιστικής σαν μέρος των
επενδυτικών αποφάσεων της επιχείρησής τους

Να εμπεδώσουν την αρχή της επιχειρησιακής οντότητας

Προφίλ Εκπαιδευτή:
Σάββας Γιάγκου
Ο Σάββας Γιάγκου είναι ιδιοκτήτης και καθηγητής
λογιστικής του εγκεκριμένου από το υπουργείο παιδείας
ιδιωτικού φροντιστηρίου λογιστικής “ACCOUNTING 4U”
που εξειδικεύεται στη διδασκαλία λογιστικής. Διδάσκει
λογιστική από το 1991. Έχει διδάξει Αγγλική φορολογία
και λογιστική σε ιδιωτικό πανεπιστήμιο καθώς και
ιδιωτικό λύκειο. Διδάσκει λογιστική στο ιδιωτικό
φροντιστήριο λογιστικής “ACCOUNTING 4U”. Είναι μέλος
του συνδέσμου εγκεκριμένων λογιστών Κύπρου και
Αγγλίας (ACCA) και κάτοχος πτυχίου λογιστικής και
χρηματοοικονομικών. Είναι πιστοποιημένος εκπαιδευτής
από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου
(ΑΝΑΔ) και εγκεκριμένος καθηγητής ιδιωτικής
εκπαίδευσης από το υπουργείο παιδείας

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
Ημερομηνία:
‘Ωρα:
Διάρκεια:
Πόλη:
Χώρος:
Γλώσσα:
Κόστος:

25 Οκτωβρίου 2019
09:00 – 17:15
7 ‘Ωρες / CPD units
Λευκωσία
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας /
Globaltraining
Αγγλικά
€240. Κόστος μετά την επιχορήγηση της
ΑΝΑΔ, €121.

HRDA Subsidy:
The programme has been approved by HRDA.
Enterprises that participate with their employees
who satisfy HRDA’s criteria, are entitled to subsidy.

Contact Details:
For more information and registrations please contact
Student and Client Services
Tel: 77 77 80 30
Fax: 22 35 74 84
Email: seminars@globaltraining.org

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
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Αρχές λογιστικής για ιδιοκτήτες επιχειρήσεων χωρίς λογιστικές γνώσεις
(Accounting for non-Accountants)

‘Ωρα

Διάρκεια

Περιγραφή

09:00 – 09:50

0:50

09:50 – 11:30

1:40

11:30 – 11:45

0:15

Δ ι ά λ ε ι μ μ α

11:45 – 13:15

1:30

Ενότητα 3:
Ετοιμασία κατάστασης οικονομικής θέσης:
 Προσδιορισμός περιουσιακών στοιχείων και οικονομικών υποχρεώσεων της επιχείρησης
 Εφαρμογή της λογιστικής εξίσωσης
 Ετοιμασία κατάστασης οικονομικής θέσης

13:15 - 14:00

0:45

Δ ι ά λ ε ι μ μ α

14:00 – 15:40

1:40

Ενότητα 4:
Ετοιμασία ταμειακού προϋπολογισμού:
 Εκτίμηση και αναγνώριση πιθανών εισπράξεων και πληρωμών της επιχείρησης σε
μελλοντική χρονική περίοδο.
 Ανάλυση κατά κατηγορία των αναμενόμενων μελλοντικών εισπράξεων και πληρωμών
της επιχείρησης, σε μηνιαία βάση, και καταχώριση τους σε φύλλο ταμειακού
προϋπολογισμού

Ενότητα 1:
 Συστάσεις του εκπαιδευτή και των εκπαιδευομένων και Παγοθραύστης
 Διαδρομή στο πρόγραμμα και ανάλυση του σκοπού και των στόχων της κατάρτισης,
 Μαθησιακό συμβόλαιο δέσμευσης και οι στόχοι της εκπαίδευσης.
 Εισαγωγή στις βασικές αρχές λογιστικής

Ετοιμασία λογαριασμού ταμείου και τράπεζας σε φύλλο εργασίας.
Ενότητα 2:
Ετοιμασία κατάστασης υπολογισμού κέρδους ή ζημιάς:
 Κατανόηση της έννοια του λογιστικού κέρδους
 Προσδιορισμός των λειτουργικών εξόδων της επιχείρησης
 Αναγνώριση του κόστους των πωλήσεων
 Προσδιορισμός εσόδων της επιχείρησης
 Υπολογισμός μεικτού & καθαρού κέρδους λογιστικής περιόδου

γ ι α

Μ ε σ η μ ε ρ ι α ν ό

15:40 - 15:55

0:15

Δ ι ά λ ε ι μ μ α

15:55 – 17:15

1:20

Ενότητα 5:
Αξιολόγηση, σύγκρισης και ανάλυση των λογιστικών και οικονομικών στοιχείων μέσω Λογιστικών
Αριθμοδεικτών:
 Χρήση απλών λογιστικών αριθμοδεικτών ρευστότητας και επικαιρότητας.
 Ανάλυση των αποτελεσμάτων που δίνουν οι αριθμοδείκτες
 Συμπεράσματα

Total Net
Duration

7:00

Certification:

In-house Seminars:

All participants will be awarded a certificate. Each hour of
attendance will account for one unit of Continuing Professional
Development (CPD) as required for members of most professional
bodies.

Globaltraining has been cooperating with many companies in
Cyprus and abroad for covering their in-house training needs.
Some of these companies are large multinational companies with
presence in Cyprus and abroad. The clients we serve include a
wide range of industries, including banking, accounting and
audit, investment services firms, telecommunication,
construction and retail. Tailor-made seminars are offered upon
request from clients.

